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ÚVOD
V dnešnej spoločnosti dochádza k viacerým zmenám, ktoré zároveň ovplyvňujú rozvoj a smerovanie
sociálnej práce. S narastajúcou potrebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych oblastiach
jeho života, vzniká potreba rozvoja sociálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie škôl
a školských zariadení.
Systém školstva a formálne vzdelávanie detí a mládeže prechádzajú obdobne ako iné systémy
reformami a sú predmetom politických, odborných i laických diskusií. Škola ako inštitúcia plní primárne
vzdelávaciu a výchovnú funkciu. V súčasnej dobe však narastá výskyt rizikového správania u detí a mladých
ľudí, ako aj sociálno-patologických javov ohrozujúcich detí a mladých ľudí, ktoré významnou mierou
ovplyvňujú aj kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Z množstva odborných zamestnancov, ktorých by mohla mať škola k dispozícii podľa zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (napr. školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny
pedagóg), školy mávajú poväčšine iba špeciálneho pedagóga. Možnosť zamestnať odborného zamestnanca
ako interného zamestnanca školy je vždy závislá od finančných možností konkrétnej školy a od uváženia
a rozhodnutia riaditeľa, či zriaďovateľa konkrétnej školy.
Zároveň v tíme školských odborných zamestnancov chýba odborník, ktorý by svoju pomoc zameriaval
na podporu sociálneho fungovania žiakov a efektívne pôsobenie na úrovni sociálneho prostredia – školy,
rodiny a komunity. Napriek prítomnosti rôznych sociálnych problémov u žiakov škôl, ktoré ovplyvňujú kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu, je v súčasných slovenských podmienkach školská sociálna práca
nerozpoznanou a legislatívne neukotvenou aplikovanou disciplínou sociálnej práce. Pre našu slovenskú
spoločnosť je výzvou hĺbkovo preskúmať súčasné problémy žiakov a nastaviť vzdelávací systém tak, aby
celostne pokryl potreby žiakov a riešil výzvy meniacej sa spoločnosti.
S cieľom etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku pripravuje občianske združenie PERSONA
v spolupráci so Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce návrhy základných
dokumentov, potrebných k etablovaniu školskej sociálnej práce v slovenských podmienkach. Súčasťou týchto
podkladov je aj predkladaná publikácia.
Predkladaná publikácia je rozdelená do štyroch častí.
Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám praxe školskej sociálnej práce, približuje sociálnu
prácu a jej východiská, charakteristiku školskej sociálnej práce a jej vývoj vo svete, popisuje podmienky
výkonu služieb školskej sociálnej práce.
Druhá časť sa bližšie venuje rizikovému správaniu a sociálno-patologickým javom, ohrozujúcim deti
a žiakov. Bližšie vymedzuje jednotlivé koncepcie normality, druhy prevencie a obsahuje aj opis vybraného
rizikového správania a sociálno-patologických javov.
Tretia časť je venovaná inkluzívnemu vzdelávaniu a možnostiam školského sociálneho pracovníka
pri tvorení inkluzívneho prostredia na školách.
Štvrtá časť ponúka praktické informácie z oblasti projektového manažmentu, ktorý je tiež súčasťou
práce školských sociálnych pracovníkov.
Veríme, že po legislatívnom ukotvení školskej sociálnej práce si nájde táto publikácia verných
čitateľov, ktorí sa k nej budú opakovane vracať. Rovnako veríme, že spracovanie tejto publikácie je jedným
z užitočných krokov k etablovaniu školskej sociálnej práce v našich slovenských podmienkach.
Autorky
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ČASŤ PRVÁ:
Teoretické východiská praxe
školskej sociálnej práce
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I.

Sociálna práca a jej východiská

Na úvod považujeme za dôležité vymedziť základné pojmy a popísať východiská, na ktorých budeme
rozvíjať koncepciu školskej sociálnej práce na Slovensku. Vychádzať budeme tak z odbornej domácej, ako aj
zahraničnej literatúry.

I.1

Sociálna práca

Sociálna práca je „na praxi založená profesia a vedecká disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu
a rozvoj, sociálnu súdržnosť, posilnenie a oslobodenie ľudí. Hlavnými princípmi sociálnej práce sú: sociálna
spravodlivosť, dodržiavanie ľudských práv, kolektívna zodpovednosť a rešpekt k rozmanitosti. Sociálna práca
zapája ľudí a štruktúry do riešenia životných výziev a zvyšovania kvality života, opierajúc sa o teórie sociálnej
práce, sociálnych a humanitných vied, ako aj o znalostí domáceho prostredia.“1
Hlavným cieľom sociálnej práce je poskytovanie pomoci ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii2
a podpora ich sociálneho fungovania. Sociálna práca je zameraná na dosahovanie rovnováhy medzi
očakávaniami klientov a sociálneho prostredia, v ktorom klienti uspokojujú svoje potreby. Svojimi
opatreniami sociálna práca zasahuje tam, kde sa ľudia z objektívnych dôvodov dostávajú do situácií
neriešiteľných vlastnými silami či prostriedkami, alebo kde je spoločenská pomoc žiaduca.
Macek (2003) popisuje profesionálnu sociálnu prácu ako pomerne novú záležitosť, ktorú môžeme
vnímať ako produkt modernizácie spoločnosti. Autor ďalej objasňuje, že až do 19. storočia sa sociálna pomoc
poskytovala prostredníctvom rodiny, susedstva, obce a cirkvi. Modernizáciou a industrializáciou sa však
zmenil charakter sociálnych vzťahov, vznikli nové sociálne problémy a riziká (pokles solidarity a rodinnej
súdržnosti, nezamestnanosť a zlé sociálne podmienky v preplnených mestách, kriminalita). Spoločnosť
na tieto zmeny reagovala vytvorením rôznych inštitúcií sociálnej práce, ktoré mali racionalizovať riešenie
sociálnych problémov.
V súčasnosti je sociálna práca na Slovensku súčasťou štátom organizovaného a zabezpečovaného
systému, kde vedľa seba pôsobia tak štátne inštitúcie, ako aj samosprávne a mimovládne organizácie. Je silne
finančne i organizačne naviazaná na štátnu správu, má svoj etický kódex, odbornú metodiku práce s klientom,
formálny spôsob výučby, legislatívne ukotvenie. Sociálnu prácu vykonávajú vysokoškolsky vzdelaní sociálni
pracovníci a asistenti sociálnej práce 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.

1

Globálna definícia profesie sociálnej práce, ktorá bola schválená Valným zhromaždením Medzinárodnej federácie
sociálnych pracovníkov (www.ifsw.org) a Valným zhromaždením Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce
(http://www.iassw-aiets.org/) v júli 2014. Jej znenie v anglickom jazyku je nasledovné: „Social work is a practice-based
profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the
empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for
diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous
knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.“
2
Pod nepriaznivou sociálnou situáciou rozumieme oslabenie alebo stratu schopností riešiť vzniknutú situáciu tak, aby
toto riešenie podporovalo sociálne začlenenie a ochranu pred sociálnym vylúčením, napríklad z dôvodu veku,
nepriaznivého zdravotného stavu, kvôli krízovej sociálnej situácii, životným návykom a spôsobu života vedúcemu
ku konfliktu so spoločnosťou, kvôli sociálne znevýhodňujúcemu prostrediu, kvôli ohrozeniu práv a záujmov trestnou
činnosťou inej fyzickej osoby alebo z iných závažných dôvodov.
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I.2

Postavenie sociálnej práce v kontexte iných vedných odborov

Sociálna práca má medzi vednými disciplínami samostatné postavenie. Hraničí však s viacerými
akademickými a praktickými disciplínami, s ktorými zdieľa niektoré poznatky a postupy. Jej charakter je
transdisciplinárny a výrazne integrujúci. Medzi vedné disciplíny, z ktorých sociálna práca čerpá a s ktorými
spolupracuje, patria: psychológia, právo, sociológia, politológia, pedagogika, medicína, filozofia, ekonómia,
štatistika, demografia a ďalšie. To, čo odlišuje sociálnu prácu od ostatných vedných disciplín, je dôraz
na sociálne fungovanie klienta.
Väzby sociálnej práce s ďalšími vednými disciplínami sú veľmi dôležité, pretože práve toto
presahovanie odborov a následné zjednocovanie a prepájanie poznatkov robí zo sociálnych pracovníkov
odborníkov, ktorí sú schopní pracovať s človekom na základe celostného, holistického prístupu.

I.3

Hlavné prístupy v sociálnej práci

Na riešenie problémov a posilňovanie zvládania životnej situácie klientom sa môžeme pozerať rôznou
optikou. V priebehu vývoja sociálnej práce (hlavne v 20. storočí) sa sformovali tri hlavné prístupy, tzv. malé
paradigmy sociálnej práce. Odlišujú sa svojimi filozofickými východiskami a rovnako aj praktickými
dôsledkami. Hranice medzi týmito prístupmi nie sú striktné. Ide o:
1. terapeutický prístup v sociálnej práci – zástancovia tohto prístupu považujú za hlavný faktor sociálneho
fungovania duševné zdravie a pohodu človeka. Vo svojej práci využívajú hlavne psychoterapiu, ktorá má
zabezpečiť psychickú a následne aj sociálnu pohodu. Oblasť životnej situácie sa výrazne redukuje
na vnútorný stav osobnosti jedinca. Ako hlavný prostriedok obnovy sociálneho fungovania vidia podporu
rozvoja osobnosti klienta. Veľký dôraz sa kladie na komunikáciu a pomáhajúci vzťah.
Profesijná výbava sociálneho pracovníka: psychologické znalosti a terapeutický výcvik.
Cieľ sociálneho pracovníka s terapeutickým prístupom sa bude pohybovať okolo dobrého prežívania
klienta a jeho individuálnej pohody.
2. reformný prístup v sociálnej práci – zástancovia tohto prístupu vidia sociálne fungovanie výrazne
prepojené s víziou spoločenskej rovnosti v rôznych dimenziách života (s ohľadom na spoločenské vrstvy,
gender, vekové skupiny). Predstavitelia tohto prístupu sa snažia odhaliť, či životná situácia nie je
problematická kvôli príslušnosti k určitej znevýhodnenej skupine ľudí. Tvrdia, že klienti nemôžu
dosiahnuť osobný rozvoj za nerovných podmienok, a preto sa najskôr snažia o zmocňovanie
(empowerment) jednotlivcov a skupín a usilujú sa o zvýšenie podielu klientov na tvorbe a zmenách
spoločenských inštitúcií.
Vzdelanostná výbava sociálneho pracovníka: politológia, sociálna filozofia a sociológia.
Cieľom reformného sociálneho pracovníka je vytvárať spoločenský systém a životné možnosti pre dobré
sociálne fungovanie jeho klienta.
3. poradenský prístup v sociálnej práci (prípadne sociálno-právna pomoc) – zástancovia tohto prístupu
hovoria o závislosti sociálneho fungovania od schopnosti zvládať problémy a od možnosti prístupu
k príslušným informáciám a službám. Podľa nich je potrebné snažiť sa hlavne vychádzať v ústrety
individuálnym potrebám klientov a zároveň sa usilovať o zlepšovanie systému ponúkaných služieb.
Zdôrazňuje sa tiež podpora osobného a komunitného rastu. Z metodického hľadiska ide o pomoc
klientom prostredníctvom poskytovania informácií, kvalifikovaným poradenstvom, sprístupňovaním
zdrojov a sprostredkovaním ďalšej pomoci a služieb.
Teoretické zázemie pre tento typ prístupu tvoria psychológia, sociológia a právo.
V praxi sa stúpenci tohto typu zameriavajú skôr na malé, individuálne zmeny, ktoré obvykle
bezprostredne nevedú k väčšej sociálnej zmene.
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I.4

Životná situácia a sociálne fungovanie

Každá životná situácia jednotlivca má mnoho dimenzií a pri jej opise musíme zohľadňovať viacero
hľadísk – ekonomické, zdravotné, právne, psychologické a pod. Väčšina pomáhajúcich profesií3 sa zaoberá
len niektorou čiastkovou prekážkou zvládania životnej situácie klienta (napr. medicína sa zameriava
na zdravotný stav pacienta, psychológia sa zaoberá psychickými problémami jedinca a pod.). Prístup
sociálnych pracovníkov sa od iných pomáhajúcich profesií výrazne odlišuje, pretože predmetom ich
intervencie je situácia klienta ako celok. Sociálny pracovník by sa mal preto zameriavať na všetky aspekty
životnej situácie klienta.
V rámci sociálnej práce by sme sa preto mali komplexne zaoberať životnou situáciou, v ktorej sa ľudia
(klienti) nachádzajú (situácia v rodine, ekonomická situácia, zdravotný stav, psychický stav, sociálne
začlenenie, potenciálne ich pozícia na pracovnom trhu, v škole atď.) a vnímať ju špecificky, ako „individuálnu
konfiguráciu bariér a predpokladov sociálneho fungovania klienta“4.
Sociálne fungovanie si môžeme vysvetliť pomocou konceptov „životných úloh“ a „zvládania“. Tieto
koncepty opisujú fakt, že ľudia sa neustále pokúšajú zvládať rôzne úlohy – cítia to ako nutnosť naplniť
očakávania či požiadavky, ktoré na nich kladú rôzne situácie (či už krízové alebo každodenného života).
Obidva koncepty – životné úlohy a ich zvládanie sa následne spájajú do modelu sociálneho fungovania, ktorý
môžeme vymedziť ako interakciu medzi človekom a prostredím. Prostredie kladie na človeka požiadavky,
očakávania a súčasne mu poskytuje určitú podporu. Človek sa snaží zvládať tieto úlohy prostredníctvom
svojich schopností, dispozícií a podpory, ktorú mu jeho prostredie poskytuje5.
Tento komplex sociálneho fungovania Musil a Navrátil (2000) zhrnuli do nasledujúcich bodov:
1. Ľudia sú s prostredím v neustálej interakcii.
2. Prostredie kladie na človeka určité požiadavky (formuluje očakávania, definuje sociálne roly) a človek je
nútený na ne reagovať.
3. Medzi požiadavkami prostredia a človekom je zvyčajne rovnováha. Ak ľudia požiadavky prostredia
dostatočne nezvládajú, rovnováha je rozkolísaná a vzniká problém.
4. Niektorí ľudia sú schopní si s problémom poradiť a nastoliť znovu rovnováhu sami, iní túto schopnosť
nemajú a svoju problémovú situáciu nezvládajú.
5. Príčinou problémov alebo ich nezvládania môže byť rovnako nedostatok schopností na strane klienta, či
neprimeranosť požiadaviek prostredia voči nemu alebo nedostatočná podpora zo strany prostredia.
Pri posudzovaní životnej situácie môžeme zároveň odlíšiť štyri typy faktorov, ktoré ovplyvňujú
schopnosti jednotlivcov zvládať ich životnú situáciu, resp. ich životné úlohy. Sú to:
vlastnosti klienta – osoby,
očakávania, ktoré voči klientovi uplatňujú subjekty v jeho sociálnom prostredí,
podpora, ktorú mu subjekty v sociálnom prostredí poskytujú, prípadne neposkytujú,
interakcie medzi očakávaniami subjektov v sociálnom prostredí klienta a jeho schopnosťami tieto
očakávania zvládať.6
Navrátil (2003) koncept sociálneho fungovania neskôr rozšíril o dimenziu očakávania a požiadaviek
ľudí voči sociálnemu prostrediu a schopnosti prostredia tieto očakávania napĺňať. Sociálne fungovanie
definuje ako „vzťah medzi očakávaniami jednotlivca a sociálneho prostredia“. Zdrojom nerovnováh preto
nemusí byť len nedostatočné napĺňanie očakávaní okolia jednotlivcom, ale aj neschopnosť prostredia zvládať,

3

Viď slovník na konci publikácie
MUSIL, L., NAVRÁTIL, P., 2000
5
BARLETT, H., 1970
6
MUSIL, L., NAVRÁTIL, P., 2000.
4
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alebo adekvátne reagovať na požiadavky ľudí. Príčinou problémov na obidvoch stranách môže byť podľa
Navrátila nedostatok zdrojov alebo nekomplementarita vo vzájomných očakávaniach.
Barker (2003) poukazuje skôr na komplex potrieb, ktorých uspokojovanie alebo neuspokojovanie
ovplyvňuje sociálne fungovanie. Medzi tieto potreby radí telesné potreby (jedlo, ubytovanie, bezpečie,
zdravotná starostlivosť a ochrana), potreby osobného uspokojenia (vzdelanie, odpočinok, hodnoty, estetika,
náboženstvo, dosiahnutie úspechu), emocionálne potreby (pocit spolunáležitosti, vzájomná starostlivosť,
spoločenstvo) a adekvátne sebapojatie (sebadôvera, sebaúcta a osobná identita).
Sociálne fungovanie je teda podmienené naplnením fyziologických, psychologických, sociálnych
a noogénnych potrieb. Takto pojatý koncept sociálneho fungovania umožňuje vnímať problémy v sociálnom
fungovaní rovnako z hľadiska problémov klienta pri zvládaní životnej situácie, ako aj z hľadiska primeranosti
nárokov sociálneho prostredia na neho. Sociálny pracovník sa teda pýta, či sú požiadavky prostredia úmerné
schopnostiam ľudí ich zvládať a či podpora, ktorú prostredie poskytuje, zodpovedá náročnosti požiadaviek
alebo schopnostiam človeka.
Reflexia životnej situácie je tak prvým a nevyhnutným krokom k voľbe takých cieľov a metód
intervencie, ktoré môžu prispieť k zmene životnej situácie klienta. Pri výbere vhodnej intervencie sa musíme
oboznámiť so životnou situáciou každého klienta zvlášť, nemôžeme globálne zisťovať životnú situáciu skupiny
(napr. mladých ľudí), s ktorými pracujeme, aj keď sa na prvý pohľad zdajú podobné. Na základe jedinečnosti
každého človeka by sme mali následne voliť špecifický prístup ku každému klientovi.
Aby sme vedeli, kam máme najskôr zamerať svoju pozornosť, mali by sme si na začiatku vyjasniť dve
kľúčové východiská:
1. ujasniť si, ktoré faktory sociálneho fungovania považuje klient za podstatné,
2. zoznámiť sa s tým, ktoré konkrétne bariéry a predpoklady sociálneho fungovania zohrali alebo zohrávajú
v jeho živote rozhodujúcu úlohu7.
Vždy sa zameriavame na tie faktory, ktoré považuje klient za podstatné. On je špecialistom na svoju životnú
situáciu, my mu môžeme iba pomáhať v riešení problémov, ktoré sa on sám rozhodne riešiť. Ak sa nám zdá
nejaká oblasť jeho životnej situácie problematická a vhodná na riešenie, môžeme sa o nej zmieniť, ale
rozhodnutie je vždy na klientovi. Jeho samostatné rozhodnutie zvyšuje jeho motiváciu na zmenu a my
získame legitimitu pre poskytovanie pomoci.

I.5

Základné princípy poskytovania služieb sociálnej práce

Sociálni pracovníci sa často snažili vymedziť základné zásady a hodnoty, ktoré by sa mali v rámci
sociálnej práce dodržiavať. Charakter vzťahu s klientom je síce ovplyvnený cieľom intervencie, sociálny
pracovník by však mal za všetkých okolností zosobňovať určité základné hodnoty a postoje bez ohľadu na to,
o akého klienta ide. Medzi takéto hlavné princípy poskytovania služieb sociálnej práce radíme:
Princíp individualizácie – sociálny pracovník akceptuje rozmanitosť klientov vzhľadom na kultúrny koncept,
z ktorého pochádzajú resp. ktorým sú formovaní. Rešpektuje pluralitu životných štýlov a kultúr klientov,
hodnotovú jedinečnosť, rozdielnosť osobných záujmov, individuálne špecifiká každého klienta v oblasti
zdrojov podpory a primerane na ne reaguje. Pri kontakte s klientmi si sociálny pracovník dáva pozor
na stereotypy a predsudky, ktoré sú spájané s určitou skupinou klientov (napr. nie každý Róm je skvelý
hudobník a vie dobre tancovať, nie každý skinhead je agresívny a pod.)

7
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Nehodnotiaci postoj – úlohou sociálneho pracovníka nie je posudzovať morálnu úroveň klienta a jeho
charakter. Ani v prípadoch, kedy je potrebné zvážiť niektoré charakteristiky klienta, či práve oni nie sú zdrojmi
jeho problémov, sociálny pracovník morálne neodsudzuje svojich klientov.
V situáciách, kedy klient požiada sociálneho pracovníka o niečo, čo sa nezhoduje s jeho morálnymi zásadami,
môže sociálny pracovník na to klienta upozorniť a odmietnuť to. Tieto situácie môžu byť veľmi náročné.
Ak sa napríklad na sociálneho pracovníka obráti klient s problémom predčasného tehotenstva so žiadosťou
o pomoc s vybavením interrupcie a sociálny pracovník cíti, že je to proti jeho zásadám, pravdepodobne
najlepší spôsob riešenia situácie je vysvetliť svoj postoj, ponúknuť alternatívne riešenia, príp. distribuovať
klienta k niekomu inému.
Rešpekt voči právu na sebaurčenie – pri práci s klientmi by mal sociálny pracovník rešpektovať potreby
a priania klientov, ich práva a mieru schopnosti sebapoznania. Sociálny pracovník nepreberá zodpovednosť
za činy klienta, aktivita a rozhodovanie o svojom osude ostáva na klientovi, ktorý aktívne participuje na riešení
svojho problému a nesie za to zodpovednosť. Sociálny pracovník musí rešpektovať jeho slobodnú vôľu,
zároveň má právo (niekedy povinnosť) upozorňovať klienta na dôsledky jeho konania (napríklad
pri porušovaní zákona). Klient je považovaný za spôsobilého riešiť svoje problémy, pričom úlohou sociálneho
pracovníka je pomoc pri mobilizácii vlastných zdrojov klienta a jeho kapacity pre riešenie problému („pomoc
k svojpomoci“). Rešpektuje pohľad klienta na svoju situáciu (pohľad na problém, ciele) a spolu s klientom sa
zamýšľa nad alternatívami riešenia problému.
Transparentnosť a zachovávanie dôvernosti vzťahu – sociálny pracovník poskytuje klientom všetky
informácie o postupoch riešenia sociálnych problémov a jednotlivých sociálnych intervenciách. Zabezpečuje
možnosť nahliadnutia do spisu, v prípade, že o to klient prejaví záujem. Všetky informácie, ktoré sociálny
pracovník od klienta získava, sú dôverné a sociálneho pracovníka viaže povinnosť mlčanlivosti. Ak sa sociálny
pracovník potrebuje odborne poradiť so spolupracovníkmi či supervízorom, prípadne prebrať informácie
poskytnuté klientom na kompetentných miestach, malo by sa tak diať vždy s vedomím klienta. Klient by mal
vedieť či, kedy a prečo budú niektoré informácie ďalej oznamované, pričom aj na ďalšiu osobu platí povinnosť
mlčanlivosti.
Kontrolovaná emočná angažovanosť a vyjadrovanie pocitov –sociálny pracovník by mal byť vnímavý voči
pocitom klienta, mal by sa snažiť im porozumieť a adekvátne reagovať. Zároveň by mal vytvárať také
podmienky, aby klient mohol bezpečne vyjadrovať svoje pocity – týka sa to aj negatívnych, prípadne inak
emočne zaťažených pocitov. Vzhľadom na vytváranie emocionálnych väzieb medzi klientom a sociálnym
pracovníkom, poskytovanie služieb sociálnej práce si od sociálneho pracovníka vyžaduje silnú dávku
emocionálnej rovnováhy a sebakontroly tak, aby v dobe dosiahnutia cieľov, mohol sociálny pracovník vzťah
ukončiť a nedochádzalo k tzv. prenosu či protiprenosu.
Akceptácia – sociálni pracovníci by mali vždy svojím postojom vyjadrovať ozajstný ľudský záujem o osobu
a problémy klienta, ktorý za nimi príde. Pomáhajúci proces má začínať tam, kde sa klient práve nachádza,
akceptovať klienta takého, aký je a snažiť sa do starých problémov vnášať nové porozumenie, ponúkať iný
uhol pohľadu, novú perspektívu.
Princíp komplexnosti starostlivosti – pri poskytovaní pomoci berie sociálny pracovník do úvahy všetky faktory
vplývajúce na klienta – biologické, psychologické, sociálne aj noetické (morálne a etické presvedčenia,
hodnoty, zmysel života, náboženské presvedčenie) a spolupracuje s členmi multidisciplinárneho tímu
na riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta. Sociálny pracovník sa zameriava na sociálne fungovanie
a kontext sociálnych vzťahov klienta. Väčšinou sa klient v probléme neocitol osamotene, jeho situácia sa týka
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priamo alebo nepriamo celého vzťahového systému, ktorý môže jeho problém aj spúšťať. Ak potreby klienta
nemôžu byť naplnené alebo ich naplnenie je mimo kompetenciu sociálneho pracovníka, sociálny pracovník
povzbudzuje klienta k využitiu adekvátnych služieb a pomáha pri ich sprostredkovaní.
Sociálna spravodlivosť – sociálny pracovník aktívne podporuje sociálnu spravodlivosť a odstraňovanie bariér
aj prostredníctvom podpory sociálnej zmeny a vytvárania podporných, spravodlivých a reagujúcich politík
a zdôrazňuje prevenciu a včasnú intervenciu.
Vyššie popísané princípy podporujú poskytovanie takých služieb školskej sociálnej práce, ktoré:
• reagujú na potreby klientov a rešpektujú ich práva;
• sú prínosom pre užívateľov a nie na ich škodu;
• sú odborné a vedecky podložené;
• sú etické; komplexné, rozmanité a preukázateľne evidované.
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II.

Vývoj školskej sociálnej práce

Školská sociálna práca je už viac ako 100 rokov celosvetovo rozvíjajúcou sa aplikovanou disciplínou
sociálnej práce. V súčasnosti existujú školskí sociálni pracovníci v približne 50 krajinách po celom svete.
Sociálni pracovníci sa zameriavajú na podporu zlepšenia vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä tých,
ktorí sú marginalizovaní chudobou, v dôsledku zdravotného postihnutia a iných osobných alebo sociálnych
problémov. V ideálnom prípade školskí sociálni pracovníci pracujú v rámci multidisciplinárneho tímu
pedagogických a odborných pracovníkov škôl na odstránení mnohých prekážok v oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy a tiež realizujú preventívne programy pre všetkých žiakov.
Poznanie vývoja školskej sociálnej práce umožňuje rozšírenie odborného prehľadu v tejto oblasti
a zároveň nám poukazuje na jednu z dôležitých a základných charakteristík školskej sociálnej práce. Tou je jej
premenlivosť a adaptabilita v prístupe a metódach, v súlade s meniacimi sa potrebami klientov a vývojom
celej spoločnosti.

II.1

Vývoj školskej sociálnej práce v USA

Základy školskej sociálnej práce boli vytvorené v USA, kde vznikla tiež prvá organizácia zastrešujúca
činnosť školských sociálnych pracovníkov – Americká asociácia školských sociálnych pracovníkov. Záujem
o rozvoj tejto špecializovanej oblasti praxe sociálnej práce postupne prejavili aj iné krajiny. Na základy, ktoré
vznikli v USA nadviazali odborníci v Kanade, na Novom Zélande, v Austrálii, Číne, Japonsku, Vietname a pod.
V Európe je sociálna práca v školskom prostredí rozvinutá hlavne v severských krajinách, vo Veľkej Británii
a Írsku, Francúzsku, Nemecku a v Holandsku.8
Historický prehľad vývoja školskej sociálnej práce v USA je možné rozdeliť do štyroch nasledujúcich
období: začiatky školskej sociálnej práce (1906 – 1930), obdobie rozvoja prípadovej práce (1930 – 1960),
obdobie zmeny (1960 – 1980), obdobie praxe založenej na dôkazoch (1980 – súčasnosť)9.
II.1.1 Začiatky školskej sociálnej práce (1906 – 1930)
Služby školskej sociálnej práce vznikli zo záujmu o znevýhodnených žiakov. Vznik školskej sociálnej
práce sa začal v USA a mal hlavný vplyv na formovanie súčasnej praxe školskej sociálnej práce. Sociálna práca
na školách sa začala v USA prácou „navštevujúcich učiteľov“ tzv. visiting teachers medzi rokmi 1906 a 190710,
nezávisle v New Yorku, Bostone a Hartforde.
V New Yorku, si pracovníci osád z Hartleyho domu a Greenwichovho domu mysleli, že je potrebné
poznať učiteľov detí, ktorí prišli do osád, a preto pridelili dvoch pracovníkov, ktorí navštevovali školu
a domáce prostredie žiakov, aby pracovali užšie so školami a komunitami a tak podporili porozumenie
a komunikáciu. V Bostone, ženská vzdelávacia asociácia dala navštevujúcich učiteľov do škôl, aby rozvíjali
porozumenie medzi školou a domácim prostredím žiakov a facilitovali vzdelávanie žiakov. Psychologická
klinika v Hardforde iniciovala program prvých navštevujúcich učiteľov (dnes nazývaných školskí sociálni
pracovníci). Cieľom práce navštevujúcich učiteľov bolo zabezpečiť kontakt medzi rodinou a školou a podporiť
školskú dochádzku. Navštevujúci učitelia využívali metódy sociálnej práce, dochádzali za žiakmi zo sociálne
slabších rodín, pomáhali s písaním úloh, so zabezpečením stravy a ďalšími potrebnými náležitosťami.
Počiatočný vývoj služieb školskej sociálnej práce prebiehal mimo školského systému, keďže prácu
prevzali súkromné agentúry a občianske organizácie11. Až v roku 1913 začala prvá vzdelávacia rada
8
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v Rochestri (štát New York) iniciovať a financovať formálny program navštevujúcich učiteľov, ktorý
umiestňoval navštevujúcich učiteľov do špeciálnych oddelení škôl a títo pracovali pod vedením škôl.
Počas nasledujúcich desaťročí počet školských sociálnych pracovníkov vzrástol a zameranie služby sa
menilo v závislosti od dôležitých vplyvov doby. Na vznik a rozvoj školskej sociálnej práce v USA mali vplyv:
1. Sociálno-ekonomická a politická situácia v krajine – rozvoj školskej sociálnej práce súvisel aj
so sociálnym, ekonomickým a politickým vývojom v krajine, nakoľko v roku 1890 prudko vzrástla
populácia z dôvodu vysokej migrácie, čo spôsobilo to, že po roku 1900 až 44% americkej populácie tvorili
ľudia mladší ako 20 rokov. Priemerná školská trieda v tomto období mala až okolo 50 žiakov.12
2. Prijatie zákonov o povinnej školskej dochádzke – obava z negramotnosti mládeže upozornila na právo
dieťaťa na získanie minimálneho vzdelania, pričom zodpovednosť za jeho zabezpečenie bola prisúdená
štátu. To postupne viedlo k prijatiu štatútu povinnej dochádzky a do roku 1918 každý štát USA schválil
svoju vlastnú verziu. Absencia účinného presadzovania práva na vzdelanie viedla k myšlienke, že sú
potrební „dochádzkoví úradníci“. Abbott a Breckinridge (1917)13 tvrdili, že túto zodpovednosť by mali
prevziať školskí sociálni pracovníci. Aj vtedajší výskum poukázal na potrebu „navštevujúcich učiteľov“
alebo „dochádzkových úradníkov“14, ktorí rozumeli sociálnym problémom komunity (chudoba, násilie,
nepriaznivé sociálno-zdravotné podmienky a i.) a ich účinkom na školskú dochádzku žiakov. Hlavnou
činnosťou školských sociálnych pracovníkov v tom čase bolo prepojenie rodiny, školy a komunity.
3. Znalosť individuálnych rozdielov – po rozšírení rozsahu pôsobnosti zákonov o povinnom vzdelávaní sa
od štátov vyžadovalo poskytovanie vzdelávania pre rôzne deti, vrátane detí so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami. Predtým sa nevenovala žiadna pozornosť tomu, či deti majú rôzne vzdelávacie potreby;
nakoľko deti so špeciálnymi potrebami sa jednoducho nezaregistrovali. Postupne sa začali objavovať
nové poznatky o individuálnych rozdieloch medzi deťmi a možnostiach ich podpory vzhľadom na ich
špecifiká. Podľa Costinovej (1978) zvyšujúce sa uznávanie individuálnych rozdielov medzi deťmi a záujem
pracovníkov o oblasť duševného zdravia a pochopenie problémov správania viedli k úsiliu navštevujúcich
učiteľov vyvinúť techniky na prevenciu sociálnej maladaptácie.
Počas dvadsiatych rokov 20. storočia sa počet a vplyv školských sociálnych pracovníkov zväčšil, najmä
v dôsledku série demonštrácií, ktoré sa konali počas troch rokov a ktoré boli organizované a financované
súkromnou nadáciou Common Wealth Fund of New York15, ktorá poskytovala finančnú podporu Národnej
asociácii navštevujúcich učiteľov (National Association of Visiting Teachers), ktorá vznikla v roku 1921. Jej
cieľom bola profesionalizácia služieb poskytovaných školskými sociálnymi pracovníkmi. Neskôr, v roku 1950,
po zmene postavenia a kompetencií sociálnych pracovníkov, sa daná organizácia premenovala na Národnú
asociáciu sociálnych pracovníkov (National Association of Social Workers).
Dvadsiate roky 20. storočia boli tiež začiatkom terapeutickej úlohy školských sociálnych pracovníkov
na verejných školách. Významne rozvoj školskej sociálnej práce v tomto smere ovplyvnilo Richmondovej dielo
z roku 1922 (What is Social Case Work: An Introductory Description), ktorá položila základy prípadovej
sociálnej práce. V roku 1925 J. Oppenheimer publikoval dielo, ktoré obsahovalo tristo kazuistík. Na základe
tohto výskumu vymedzil niekoľko primárnych funkcií školských sociálnych pracovníkov, pričom na mnohé
z nich sa apeluje aj v súčasnosti16.
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II.1.2 Obdobie rozvoja prípadovej práce (1930 – 1960)
Rozvoj služieb školskej sociálnej práce počas Veľkej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch
20. storočia značne stagnoval. Na mnohých školách boli služby zrušené, prípadne zúžené. Ako sa veľká
hospodárska kríza zhoršovala, školská sociálna práca sa zamerala na uspokojovanie základných potrieb ľudí.
Dominovala prípadová sociálna práca a pozornosť sa sústredila na intrapsychické a interpersonálne problémy
žiakov.
Do roku 1940 bol v oblasti školskej sociálnej práce ukončený posun k prípadovej sociálnej práci.
Spoločenské zmeny a susedské podmienky sa už viac nepovažovali za jedinú oblasť záujmu navštevujúcich
učiteľov. Namiesto toho si profesia začala budovať svoju klinickú základňu, pričom sa prvoradá pozornosť
venovala osobnostným potrebám jednotlivých detí.
V roku 1955 Národná asociácia sociálnych pracovníkov uznala špecializáciu tzv. školskej sociálnej
práce a odvtedy sa používa termín „školský sociálny pracovník“. V roku 1959 pozíciu školského sociálneho
pracovníka ako špecialistu v školstve uznal aj Americký úrad pre vzdelávanie.
II.1.3 Obdobie zmeny (1960 – 1980)
Počas 60. rokov 20. storočia boli verejné školy v USA pod paľbou kritiky. Niekoľko štúdií
dokumentovalo nepriaznivé školské politiky a tvrdilo, že nerovnosť vo vzdelávacích príležitostiach existuje
v dôsledku rasovej segregácie. Niektorí tvrdili, že verejné vzdelávanie nie je dostatočné. O potrebe zmeny sa
viedla značná diskusia, vrátane zmien v postupoch služieb sociálnej práce.
Pri novom budovaní školskej sociálnej práce sa stala významnou metódou skupinová práca. Robert
Vinter a Rosemary Sarri (1965) opísali efektívne využitie skupinovej práce pri riešení takých problémov školy,
ako sú predčasne ukončené vzdelanie, nedostatočné vzdelanie a neúspech v škole. Na školu sa v tomto
období začalo nazerať ako na sociálny systém. Ekologická perspektíva rovnako ovplyvnila tvorbu modelov
školskej sociálnej práce a pretrvala až do súčasnosti.
Počas sedemdesiatych rokov sa zvýšil počet školských sociálnych pracovníkov a súčasne sa kládol
väčší dôraz na spoluprácu medzi žiakom, školou a komunitou (tzv. Costinovej model) a na vzdelávanie žiakov
so zdravotným postihnutím. V roku 1976 Národná asociácia sociálnych pracovníkov vydala štandardy
pre školských sociálnych pracovníkov. Rok 1980 bol považovaný za prelomový vo formovaní legislatívy
a starostlivosti o žiakov so zdravotným postihnutím. Zvýšili sa nároky na sociálnych pracovníkov, ktorí boli
zapájaní do špeciálnych vzdelávacích programov.
II.1.4. Obdobie praxe sociálnej práce založenej na dôkazoch (1980 – súčasnosť)
Právne predpisy v oblasti vzdelávania naďalej zohrávali významnú úlohu pri definovaní a fungovaní
školských sociálnych pracovníkov a pri formovaní a rozširovaní služieb, ktoré poskytovali. V 80. rokoch boli
školskí sociálni pracovníci zaradení ako „kvalifikovaní pracovníci“ do ďalších zákonov so zameraním
na vzdelávanie osôb so zdravotným postihnutím, na včasnú intervenciu pre dojčatá a batoľatá so zdravotným
postihnutím a do Zákona o základných a stredných školách.
Od školskej sociálnej práce sa začalo očakávať, že intervencie budú vyplývať z výskumných zistení,
začalo sa poukazovať na potrebu multidisciplinarity, posilňovania rodiny a komunity. Oblasť pôsobenia
školských sociálnych pracovníkov sa stále rozširuje a mení, v závislosti od sociálnych zmien. V deväťdesiatych
rokoch sa tak rozšírilo pole pôsobnosti školských sociálnych pracovníkov aj o problematiku rodovej rovnosti,
neúplných rodín, sociálnych problémov spojených s rozvojom technológii, násilia a podobne.
Pôvodné štandardy pre školských sociálnych pracovníkov boli v roku 1992 upravené a relevantne
prispôsobené novým poznatkom, politikám a zákonom. Samotné štáty začali zohrávať aktívnu úlohu
v naformulovaní toho, čo znamená byť školským sociálnym pracovníkom, predovšetkým v rámci adekvátnych
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právnych predpisov. V roku 1994 vznikla samostatná a nezávislá Americká asociácia školskej sociálnej práce,
ktorá ponúka školským sociálnym pracovníkom podporu a poradenstvo pri poskytovaní služieb školskej
sociálnej práce, realizuje výskum a prispieva k šíreniu informácií o teóriách a praxi školskej sociálnej práce.
Školská sociálna práca sa mení spolu s dynamickými zmenami spoločnosti. Dnešní školskí sociálni
pracovníci, podobne ako navštevujúci učitelia na začiatku 20. storočia, pracujú na spojitosti systémov rodina
– škola – komunita. Ťažiskové zameranie školských sociálnych pracovníkov v USA je v súčasnej dobe na oblasť
primárnej prevencie a intervencie v oblasti sociálnych problémov súvisiacich s rozvojom chudoby, rasovej
segregácie, násilia a trestnej činnosti u detí a mládeže.
II.1.5 Nové trendy vo vývoji školskej sociálnej práce
Americký systém verejného vzdelávania je vystavený mnohým kritikám a výzvam. Rovnako školská
sociálna práca čelí mnohým spoločenským zmenám, výzvam a problémom, na ktoré musí nielen reagovať,
ale aj proaktívne konať a usmerňovať budúce dianie. Školskí sociálni pracovníci poskytujú sociálne služby
v jednom z najdostupnejších prostredí a zohrávajú nenahraditeľnú úlohu v prevencii, intervencii
a v presadzovaní pozitívnych zmien pre deti školského veku a ich rodiny.
Medzi najnaliehavejšie problémy a výzvy školskej sociálnej práce v USA dnes patrí17:
1. Zvýšená globálna konkurencia a excelentnosť vo vzdelávaní – reforma vzdelávania sa stala najvyššou
politickou prioritou Bieleho domu a na školských sociálnych pracovníkov narastá tlak, aby svoje
intervencie prepájali s konkrétnymi vzdelávacími výsledkami, ako sú výsledky testov, známky, dochádzka
a pod. Školskí sociálni pracovníci budú musieť upozorňovať na problémy, ktorým čelia znevýhodnení
žiaci v súvislosti s nastavením súčasného školského systému.
2. Sociálna, hospodárska a vzdelávacia politika a ich vplyv na vzdelávanie – školskí sociálni pracovníci musia
byť rozhľadení a ich úlohou je obhajovať tie politiky, ktoré sú spravodlivé, a lobovať za odstránenie tých,
ktoré sú problematické.
3. Technologický pokrok – priepasť medzi technologicky gramotnými a tými, ktorí nie sú, bude mať vplyv
na mieru chudoby a nezamestnanosti. Školskí sociálni pracovníci musia v spolupráci s ostatnými
relevantnými odborníkmi poukazovať na tieto nerovnosti a podporovať ich odstránenie.
4. Rastúca rozmanitosť a počet nových prisťahovalcov – multikultúrna kompetencia vrátane znalostí
o nových prisťahovalcoch bude výzvou pre americké verejné školy a následne aj profesiu školskej
sociálnej práce. V reakcii na to budú musieť školskí sociálni pracovníci rozširovať svoje znalosti, aby
zostali pre týchto žiakov účinnými hodnotiteľmi, poradcami a obhajcami.
5. Zameranie sa na intervencie a výsledky založené na dôkazoch (najmä v kontexte trojstupňového modelu
reakcie na intervenciu18) – školskí sociálni pracovníci budú musieť držať krok s intervenciami založenými
na dôkazoch, novými prístupmi k riešeniu problémov a inovatívnymi partnerstvami, aby dokázali riešiť
potreby všetkých študentov.
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Model reakcie na intervenciu – viď slovník na konci publikácie
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II.2 Vývoj školskej sociálnej práce vo svete
Počas vyše storočnej existencie sa školská sociálna práca vyprofilovala na samostatnú oblasť sociálnej
práce nielen v USA ale v mnohých krajinách. V súčasnosti sa služby školskej sociálnej práce stali prirodzenou
súčasťou školského prostredia vo viac ako 50 krajinách po celom svete.
Huxtable (2013)19 ponúka prehľad vybraných krajín, ktoré školskú sociálnu prácu etablovali v rámci
svojho systému vzdelávania. Ťažiskové zameranie školských sociálnych pracovníkov je v mnohých krajinách
podobné, nájdu sa však aj špecifiká charakteristické pre určitú krajinu.
Ako z prehľadu vyplýva, školská sociálna práca bola zavádzaná s cieľom podpory školskej dochádzky
detí. Aj keď v mnohých krajinách je zameranie na znižovanie neprítomnosti dieťaťa v škole naďalej dôležité,
školská sociálna práca plní v súčasnosti ďalšie dôležité úlohy, ktoré slúžia rôznym národným prioritám
a meniacim sa potrebám. Šírenie školskej sociálnej práce po celom svete sa často deje prostredníctvom
preberania úloh a metód z krajín, v ktorých už školská sociálna práca existuje, pričom sa vyvíjajú aj nezávislé
spôsoby práce, aby sa naplnili miestne priority. Nasledujúce zhrnutie vývoja školskej sociálnej práce odráža
rôzne interpretácie úlohy školského sociálneho pracovníka, ktoré vyplývajú aj z názvu jeho roly. Rozsiahle
etablovanie školskej sociálnej práce naprieč školskými systémami po celom svete potvrdzuje potrebu
zaoberať sa sociálnymi faktormi, ktoré narúšajú úspešné vzdelávanie.
V Spojenom kráľovstve boli úradníci na podporu školskej dochádzky prijímaní koncom 19. storočia
ako vynucovacia služba. V súčasnom postavení úradníka pre vzdelávanie je zameranie na dodržiavanie
dochádzky stále hlavnou funkciou.
Začiatok školskej sociálnej práce v Kanade siaha do štyridsiatich rokov 20. storočia. Vyrastala
na potrebe podpory školskej dochádzky, vzhľadom na veľkú mieru záškoláctva. Postupne sa vyvinula
v komplexnú službu, v ktorej je zlepšovanie školskej dochádzky stále hlavnou funkciou. Služby školskej
sociálnej práce sa v jednotlivých krajinách líšia, pokiaľ ide o rozsah a spôsob ich organizácie, pretože každá
z 10 provincií má autonómiu v spôsobe riadenia vzdelávania.
Školská sociálna práca sa v škandinávskych krajinách začala rozvíjať v rokoch 1940 až 1970,
bez dôrazu na školskú dochádzku. Zameriavala sa predovšetkým na sociálnu starostlivosť a pomoc všetkým
deťom rozvinúť ich potenciál. Úloha školského kurátora vo Švédsku zahŕňa sociálnu prácu, poradenstvo
a sprevádzanie, zahŕňa širokú škálu prevencie, intervencie a zdôrazňuje tímovú prácu s ostatnými
špecialistami. Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island majú pomerovo nižší počet sociálnych pracovníkov ako
Švédsko, poskytované služby sú však podobné. Fínsky zákon o starostlivosti o deti vyžaduje, aby obce
poskytovali služby školských sociálnych pracovníkov a školských psychológov.
Školská sociálna práca v Holandsku siaha do 40. rokov 20. storočia. Školskí sociálni pracovníci
poskytujú komplexné služby, so zameraním sa na oblasť špeciálneho vzdelávania.
Na Malte sú úradníci na podporu školskej dochádzky od roku 1946. Zákon o vzdelávaní z roku 1974
presunul ťažisko z vynucovania dochádzky na podporu vzdelávania, aby školskí sociálni pracovníci mohli
venovať primeranú pozornosť príčinám zlej školskej dochádzky a pomáhať rodinám udržiavať ich deti v škole.
Ďalšie zmeny nastali v názve (sociálni úradníci boli premenovaní na sociálnych pracovníkov) a rozšírení úloh
školských sociálnych pracovníkov nad rámec zamerania na školskú neprítomnosť dieťaťa.
Školská sociálna práca v Argentíne začala v 60. rokoch 20. storočia v provincii Buenos Aires. Rýchle
sociálne zmeny a hospodárske výkyvy obmedzili rozvoj povolania, ktorému chýbal štatút a zdroje
na naplnenie jeho potenciálu. Zmena titulu zo sociálneho asistenta na školského sociálneho pracovníka
a nariadenia, ktoré umožňujú sociálnym pracovníkom plniť svoje úlohy, pomohli školským sociálnym
pracovníkom pocítiť jasnú profesionálnu identitu.
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Vzdelávacia služba v Ghane začala v 60-tych rokoch 20. storočia. Školský program starostlivosti o deti
poskytoval pomoc pri zabezpečení školskej dochádzky a uspokojovaní potrieb detí.
Školská sociálna práca v Nemecku vznikla v 70. rokoch 20. storočia ako rozšírenie sociálnej
pedagogiky, tradičnej profesie vo väčšine krajín Európy. Zákon o starostlivosti o deti a mládež (1990), ktorý
podporoval myšlienku poskytovania služieb pre mládež v prirodzenom prostredí vytvoril pôdu pre rozšírenie
služieb prostredníctvom spolupráce medzi agentúrami starostlivosti o deti a školami.
Hongkong zaviedol školskú sociálnu prácu v 70. rokoch 20. storočia prostredníctvom spolupráce
medzi vládou a súkromnými agentúrami. Tá pokračuje aj po navrátení Hongkongu Čínskej ľudovej republike
v roku 1997.
Spojené arabské emiráty zaviedli v roku 1972 školskú sociálnu prácu, ktorá poskytuje komplexnú
škálu programov. Ministerstvo pre Vzdelávanie a Mládež umiestnilo sociálnych pracovníkov
do chlapčenských aj dievčenských škôl.
Ministerstvo školstva v Poľsku etablovalo profesiu sociálneho pedagóga v roku 1975. Poskytované
služby sú typickými službami sociálnej práce – posúdenie sociálnej situácie, prípadová práca, skupinová práca,
služby pre študentov so zdravotným postihnutím, materiálna podpora, spolupráca s agentúrami. Sociálni
pedagógovia musia mať magisterský titul v pedagogike, sociológii alebo psychológii.
V posledných šiestich desaťročiach boli služby školskej sociálnej práce zavedené v nasledovných
krajinách: Austrália, Kórea, Japonsko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nový Zéland, Rusko, Lotyšsko, Maďarsko,
Litva, Estónsko, Saudská Arábia, Luxembursko, Srí Lanka, Taiwan, Mongolsko, Čína, India, Singapur, Pakistan,
Lichtenštajnsko, Vietnam, Trinidad a Tobago, Curacao, Island, India, Nigéria, Francúzsko a Južná Afrika.
Študenti sociálnej práce v Bulharsku, Českej republike a na Slovensku pilotne zavádzali školskú sociálnu prácu
do niektorých škôl cez projekty, ako súčasť svojho vzdelávania v sociálnej práci.
Z mnohých ďalších častí sveta je dostupných iba málo informácií o službách, zameraných na potreby
detí v školách, vrátane väčšiny krajín z Afriky, Ázie, Strednej a Južnej Ameriky a Stredomoria.
Od roku 1992 existuje Medzinárodná sieť pre školskú sociálnu prácu20, ktorej poslaním je umožniť
školským sociálnym pracovníkom vzájomnú komunikáciu, šíriť informácie o poskytovaní služieb školskej
sociálnej práce po celom svete a prepojiť národné asociácie školskej sociálnej práce. Medzinárodná
komunikácia školských sociálnych pracovníkov sa rozvíja aj prostredníctvom rôznych konferencií a publikácií,
ktoré Medzinárodná sieť pre školskú sociálnu prácu zastrešuje.

II.3 Vývoj školskej sociálnej práce na Slovensku
Podľa Medzinárodnej siete školskej sociálnej práce (2018) sa školská sociálna práca realizuje v 53
krajinách sveta, medzi ktoré je zaradená aj Slovenská republika. Napriek absencii legislatívneho ukotvenia
školskej sociálnej práce na Slovensku, sa aj v našich podmienkach v minulosti realizovali projekty, ktorých
zámerom bolo poukázať na potrebu rozvoja sociálnej práce v školách.
V školskom roku 2006/2007 prišli prví školskí sociálni pracovníci na základné školy v Považskej Bystrici
a Trnave, čo bolo presne 100 rokov od vzniku školskej sociálnej práce v USA. V snahe o rozšírenie školskej sociálnej
práce bolo podniknutých niekoľko krokov, osvetových činností a seminárov, ktoré mali motivovať samosprávy,
školy, ako aj samotných absolventov sociálnej práce, aby vypracovali projekty na zavedenie školskej sociálnej
práce do škôl. V školskom roku 2007/2008 vyhlásilo mesto Nová Dubnica konkurz pre školských sociálnych
pracovníkov na školy vo svojom meste a rok na to mesto Trenčín, ktoré sa snažilo pokryť všetky školy v meste.
Následne v rámci reformy výchovy a vzdelávania bol pripravený a prijatý nový zákon o výchove a vzdelávaní (zákon
č. 245/2008 Z. z.). V rámci tohto zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odmietlo uznať pozíciu

20
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školského sociálneho pracovníka a zaradilo do zákona nový typ odborného zamestnanca – sociálneho pedagóga.
Vzhľadom na už existujúce pozície školských sociálnych pracovníkov bolo kompromisným riešením, že funkciu
sociálneho pedagóga mohol zastávať aj absolvent sociálnej práce.
Mimo prostredie škôl, sú sociálni pracovníci v rezorte školstva zamestnaní v špeciálnych výchovných
zariadeniach (diagnostické centrum, reedukačné centrum) a školských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálnopedagogického poradenstva).
V súčasnosti profesia školského sociálneho pracovníka nie je stále definovaná, koncepčne spracovaná
a legislatívne vymedzená. Medzičasom bol prijatý zákon 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 (ďalej v texte aj Zákon č. 219/2014 Z.z.), ktorým bola legislatívne sociálna práca zadefinovaná ako
„odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený
osobitným predpisom“ (viď § 2, ods.1 zákona č. 219/2014 Z.z.). Tiež bol legislatívne zadefinovaný aj
kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti, ktorá spadá pod kompetenciu sociálneho pracovníka,
ktorým je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, ako aj
kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti, ktorá spadá pod kompetenciu asistenta sociálnej práce,
ktorým je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca (viď § 5, ods.1
zákona č. 219/2014 Z.z.).
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.
Rovnako zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý upravuje školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, uvádza medzi činnosťami poskytovanými v rámci poradenstva aj
sociálnu činnosť (napríklad poskytovanie sociálneho poradenstva, či socioterapie). Táto je realizovaná
pedagogickými a odbornými zamestnancami, medzi ktorých podľa platnej legislatívy sociálny pracovník
nepatrí.
Sumarizujúc teda môžeme konštatovať, že o sociálnej práci v rezorte školstva je možné uvažovať
nasledovne21:
1) sociálna práca je realizovaná inými odborníkmi ako sociálnymi pracovníkmi:
– priamo v škole, pričom túto činnosť vykonávajú rôzni odborní zamestnanci školy (výchovný poradca,
koordinátor prevencie, sociálny pedagóg, príp. iní odborní zamestnanci školy), ktorých priamy
nadriadený je riaditeľ školy. Títo spolupracujú navzájom, s pedagogickými zamestnancami, ako aj
s rodičmi a vonkajšími organizáciami;
– mimo prostredia školy, pričom ju vykonávajú odborníci (psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg...) –
zamestnanci školských poradenských zariadení,
2) sociálna práca je realizovaná sociálnymi pracovníkmi – zamestnancami rezortu školstva:
– v špeciálnych výchovných zariadeniach (diagnostické centrum, reedukačné centrum);
– v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva).
21

MATULAYOVÁ, T. Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky. Časopis Sociální práce/
Sociálna práca. (online) 3.3.2017 http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=2&clanek=480
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II.4 Modely školskej sociálnej práce
Ako sa školská sociálna práca vyvíjala, vyvíjali sa aj rôzne modely praxe. Model praxe možno definovať
ako „koherentný súbor smerníc, ktoré stanovujú, ako sa má daný druh intervencie vykonať. Zvyčajne sa v ňom
uvádza, čo sa od odborníka očakáva, alebo čo odborník zvyčajne robí za daných podmienok.“22
Tieto modely sa v dôsledku rozvoja spoločnosti a sociálnych problémov neustále vyvíjajú, rozširujú,
prípadne kombinujú. V zahraničí sú často využívané nasledujúce modely školskej sociálnej práce, ktoré
kategorizoval Alderson (1972):
• Tradičný klinický model – dôraz je kladený na prípadovú sociálnu prácu so žiakmi so sociálnymi a/alebo
emocionálnymi problémami, ktoré spôsobujú žiakovi prekážky vo vzdelávacom procese, prípadne sú
spúšťačom problémového správania žiaka. Hlavným predpokladom modelu je, že dieťa alebo rodina
prežívajú ťažké časy alebo dysfunkciu. Výsledkom je, že školský sociálny pracovník poskytuje služby
žiakovi alebo rodine. Pozornosť nie je zameraná na školské prostredie, zamestnanci školy sú zapojení iba
ako zdroj informácií o správaní žiaka.
• Model zmeny školy – naopak, zámerom modelu zmeny školy je docieliť kvalitatívnu zmenu v školskom
prostredí – v inštitucionálnej politike, podmienkach a postupoch, ktoré sú považované za príčiny
dysfunkcie alebo nesprávneho fungovania žiakov. Samotná škola je považovaná za klienta a personál
školy je zapojený do diskusie a identifikácie problémov, ktoré vyplývajú zo školského prostredia, a tiež
do presadzovania zmeny.
• Komunitno-školský model – zameriava sa predovšetkým na komunity s obmedzenými sociálnymi
a ekonomickými zdrojmi. Sociálny pracovník pracuje so školou aj komunitou, ktoré sú považované
za prepojené sociálne systémy. Úlohou školského sociálneho pracovníka je práca s komunitou
(informovanie o školských ponukách), rozvoj školských programov orientovaných na pomoc sociálne
znevýhodneným žiakom a práca so zamestnancami školy zameraná na edukáciu o dynamike
a spoločenských faktoroch ovplyvňujúcich komunitu. Tento model od školských sociálnych pracovníkov
vyžaduje komplexné a aktuálne informácie o sociálnych problémoch, ako aj porozumenie pre špecifiká
ľudí z daných komunít.
• Sociálno-interakčný model – zdôrazňuje vzájomné vplyvy činov jednotlivcov – žiakov a skupín – rodina,
škola a komunita. Školský sociálny pracovník preberá úlohu sprostredkovateľa, ktorého úlohou je hľadať
spoločné záujmy a spoločné riešenia vzniknutých problémov.
• Costinovej model – tento model vznikol zlúčením niekoľkých modelov a metód, pričom zdôraznil zložitosť
interakcií medzi žiakom, školou a komunitou. Hlavným cieľom je dosiahnuť zmenu v interakcii tejto
triády, a teda do istej miery upraviť škodlivé inštitucionálne postupy a politiky školy.

22

Reid & Epstein, 1972 in GOLDSTEIN, E.G; NOONAN, M., 1999
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III.

Charakteristika školskej sociálnej práce

Školská sociálna práca je komplexná, špecializovaná oblasť sociálnej práce, ktorá je ovplyvňovaná
zmenami v politike vzdelávania, novými poznatkami vo výskume, ako aj vyvíjajúcimi sa metódami a formami
praxe, ktoré odzrkadľujú meniace sa potreby spoločnosti.
Sociálna práca veľmi významne prispieva k skvalitneniu a zefektívneniu školského systému. Zatiaľ čo
učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie vedomostí a zručností, sociálni pracovníci poskytujú
žiakom podporu, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky pre učenie.
Problémy vo vzdelávaní sú často podmienené sociálnymi problémami na pozadí, nepriaznivou
situáciou v rodine, psychologickými problémami a pod. Pri odstraňovaní bariér vo výchovno-vzdelávacom
procese je preto potrebný komplexný multidisciplinárny prístup pri diagnostike a riešení problému žiaka.
Sociálny pracovník prostredníctvom prípadových konferencií a koordinácie intervenujúcich subjektov
(triedny učiteľ, rodičia, odborníci, žiak) dokáže zabezpečiť efektívnu komplexnú pomoc dieťaťu, ktorá je
nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem.

III.1

Ciele školskej sociálnej práce

Školská sociálna práca je špecializovaná oblasť sociálnej práce, je jednou z oblastí pôsobnosti profesie
sociálneho pracovníka. Školský sociálny pracovník prináša jedinečné znalosti a skúsenosti do školského
systému a do podpory žiakov. Svojim pôsobením sa snaží vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie a podmienky
nielen pre vzdelávanie, ale aj pre rozvoj osobnostného, emocionálneho a sociálneho potenciálu žiakov.
Školskí sociálni pracovníci pôsobia ako sprostredkovatelia a koordinátori odbornej pomoci, pričom
zároveň napĺňajú potrebu žiaka porozumieť súvisiacim informáciám, ktorým žiak nerozumie.
Prostredníctvom jedinečnej perspektívy nazerania na človeka ako súčasť širšieho prostredia tak plní školský
sociálny pracovník nasledujúce hlavné úlohy:


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 sociálnopatologických javov, ktoré ich ohrozujú;



poskytuje sociálne poradenstvo zákonným zástupcom žiakov, pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom;



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 mladých ľudí a výskytom sociálno-patologických javov, ktoré ich
ohrozujú, ako aj s potrebou vytvárania inkluzívnych vzdelávacích systémov, senzitívnych k aktuálnym
potrebám žiakov. Školská sociálna práca ako pomáhajúca profesia má na pôde školy svoje nenahraditeľné
miesto, a to z hľadiska pomoci žiakom, ich rodinám, ale aj učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
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III.2

Klienti školskej sociálnej práce

Sociálni pracovníci všeobecne používajú pojem „klient“ na identifikáciu jednotlivca, skupiny (vrátane
rodiny), alebo komunity, ktorá hľadá alebo využíva služby sociálnej práce. Z tohto pohľadu teda pojem klient
zahŕňa širšiu skupinu ľudí, ktorí môžu profitovať z odbornej práce sociálneho pracovníka a spolupodieľať sa
na riešení nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca.
Klientmi školského sociálneho pracovníka podľa počtu ľudí, využívajúcich jeho služby, tak môžu byť:
1. jednotlivec – zvyčajne ním je samotný žiak, ktorému školský sociálny pracovník pomáha prekonávať
prekážky vo vzdelávaní, ale aj zákonní zástupcovia, či ďalšie blízke osoby žiaka, pedagogickí a odborní
zamestnanci školy a pod.;
2. skupina – zvyčajne je to školská trieda, neformálne skupiny žiakov, ale aj rodina žiaka, nakoľko riešenie
rodinnej situácie je mnohokrát zásadné najmä pri zlyhávaní žiaka v škole;
3. komunita – jedná sa o prácu v rámci danej školy a riešenie výziev akými sú inkluzívne nastavenie
školského systému, rozvoj priaznivej školskej klímy a podobe. Rovnako sa školská sociálna práca
s komunitou zameriava na riešenie problémov v komunite, ktoré majú negatívny dopad na školský
prospech žiakov (napríklad chudoba, kriminalita, rasizmus, nedostatok komunitných služieb a pod.).
Klientov školského sociálneho pracovníka môžeme ďalej deliť podľa nasledujúcich aspektov:


z hľadiska veku to môžu byť detskí klienti, mladiství klienti a dospelí klienti v predproduktívnom veku
(žiaci materských, základných, stredných a vysokých škôl), pri práci školského sociálneho pracovníka
s rodinou a komunitou tu môžeme zaradiť prakticky všetky vekové kategórie klientov – aj dospelých
v produktívnom a poproduktívnom veku (rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiakov, starí rodičia a ďalšie
blízke osoby žiakov, obyvatelia miestnej komunity a pod.);



z hľadiska sociálneho prostredia, z ktorého klienti prichádzajú to môžu byť klienti zo stabilného
sociálneho prostredia, a tiež klienti z rizikového sociálneho prostredia;



z hľadiska zdravotného problému ovplyvňujúceho zdravotný stav, školský prospech, sociálne
fungovanie a celkový rozvoj žiakov to môžu byť hlavne dlhodobo resp. chronicky chorí klienti, klienti
v stave po ťažkom úraze, klienti s ťažkým zdravotným postihnutím, klienti s rôznymi psychiatrickými
diagnózami, klienti trpiaci látkovou i nelátkovou závislosťou, ako aj klienti s ďalšími zdravotnými
problémami;



z hľadiska frekvencie práce s klientom to môžu byť jednorazoví klienti a klienti, s ktorými školský
sociálny pracovník pracuje opakovane;



z hľadiska postoja klientov to môžu byť spolupracujúci klienti, nespolupracujúci klienti, odmietaví
klienti, klienti obmedzení v spôsobilosti na právne úkony, zastupovaní druhou osobou (spolupracujúcou
alebo s odmietavým postojom);



z hľadiska sociálneho problému klientov môže sociálny pracovník v školstve prichádzať do kontaktu
s nasledujúcimi skupinami klientov: zanedbávané, týrané a zneužívané deti; týraní a zneužívaní dospelí
ľudia; opustené deti, dysfunkčné rodiny; deti a mladí ľudia s poruchami správania, mladí ľudia
s rizikovým sexuálnym správaním (vrátane tehotnosti mladistvých žiakov), mladí ľudia s delikventným
správaním, páchajúci trestnú činnosť; ľudia, ktorí sa stali obeťami trestného činu; nezamestnaní ľudia;
ľudia bez domova; utečenci a migranti, ľudia odlišnej kultúrnej príslušnosti; osoby pracujúce v pouličnom
sexbiznise; ľudia po výkone trestu odňatia slobody; nízkopríjmové skupiny obyvateľstva resp. chudobní
ľudia; ľudia s obmedzenou schopnosťou samostatne fungovať; opustení ľudia; ľudia z marginalizovaných
komunít resp. etnických minorít; umierajúci ľudia a ich rodiny, ľudia, ktorí stratili svojich blízkych
v dôsledku úmrtia a iné.
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Široké spektrum cieľových skupín a problémov, s ktorými sa školský sociálny pracovník vo svojej praxi
stretáva, si vyžaduje úzku spoluprácu s ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu pedagogických
a odborných pracovníkov, tak interných ako aj externých. Na základe tejto spolupráce je možné riešiť
a odstraňovať problémy, ktoré sú prekážkou školského napredovania žiakov, ich optimálneho sociálneho
fungovania a celkového rozvoja, prípadne efektívne predchádzať vzniku takýchto problémov.

III.3
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Iniciovanie kontaktu medzi sociálnym pracovníkom a klientom
Iniciovanie kontaktu medzi školským sociálnym pracovníkom a klientom, môže mať viaceré podoby:
Školského sociálneho pracovníka osloví pedagogický alebo odborný zamestnanec (učiteľ, vychovávateľ,
psychológ, logopéd a pod.), ktorý vníma potrebu sociálnej intervencie u žiaka, resp. v rodine žiaka.
Depistáž – aktívne vyhľadávanie klientov sociálnym pracovníkom. Jedná sa o najbežnejšiu formu
nadviazania kontaktu s potenciálnym klientom. V krajinách, kde je školský sociálny pracovník súčasťou
multidisciplinárneho tímu pracovníkov školy, je tento spôsob nadviazania kontaktu bežnou praxou.
Klient sám požiada o pomoc sociálneho pracovníka. Túto formu iniciovania kontaktu komplikuje fakt,
že v školách a školských zariadeniach na Slovensku nie je sociálny pracovník bežnou súčasťou
multidisciplinárneho tímu pracovníkov, teda je pre klientov zvyčajne fyzicky nedostupný.
O pomoc sociálneho pracovníka požiadajú iné subjekty (školské, zdravotnícke alebo sociálne zariadenie;
mestské a obecné úrady; úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; úrady samosprávnych krajov, praktický
lekár a iné).
O pomoc sociálneho pracovníka požiadajú osoby zo sociálneho okolia dieťaťa – kamaráti, spolužiaci,
rodič, sused.
Na potrebu pomoci sociálneho pracovníka upozornia anonymné podnety – linka dôvery, schránka
dôvery, mail, chat a pod., podľa nastavených možností danej organizácie.

Potreba sociálnej intervencie môže byť zo strany školského sociálneho pracovníka u niektorých
klientov identifikovaná ľahšie, u niektorých ťažšie. Je preto dôležité, aby sa členovia multidisciplinárneho tímu
zaujímali pri svojej práci aj o sociálne fungovanie žiakov, s dôrazom na zisťovanie, či je žiak vystavený akútnym
alebo chronickým sociálnym stresorom, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť výskytu sociálneho problému
vyžadujúceho odbornú pomoc. Rovnako výskyt akútnych alebo chronických sociálnych stresorov v živote
žiakov, prípadne ich kombinácia, zvyšuje pravdepodobnosť vzniku resp. prehĺbenia ich školského zlyhávania.
V nasledujúcom texte je popísaných 10 oblastí sociálneho fungovania klientov a sociálne stresory,
ktorých prítomnosť u klientov poukazuje na potrebu sociálnej intervencie:
– Prvá kategória: RODINA; stresové faktory môžu zahŕňať: smrť člena rodiny; zdravotné problémy
v rodine; narušenie rodiny kvôli rozchodu, rozvodu alebo odcudzeniu; odsťahovanie sa; nové manželstvo
rodiča; emocionálne, telesné alebo sexuálne zneužívanie; rodičovská hyperprotektivita; odmietanie
dieťaťa; neprimerane prísna výchova; nezhody so súrodencami; narodenie súrodenca a iné.
– Druhá kategória: PRIATELIA / BLÍZKE OSOBY; stresové faktory môžu zahŕňať: smrť alebo stratu priateľa
či blízkeho človeka, konflikty v priateľských vzťahoch a iné.
– Tretia kategória: SOCIÁLNE PROSTREDIE; stresové faktory môžu zahŕňať: nedostačujúcu sociálnu
podporu; izolovanosť klienta, osamotenosť klienta; ťažkosti so začlenením sa do kultúry; diskrimináciu;
prispôsobovanie sa životnej zmene (napr. prechod na novú školu, zmena zamestnania, teen
tehotenstvo, odchod do dôchodku rodiča) a iné.
– Štvrtá kategória: ŠKOLA A VZDELANIE; stresové faktory môžu zahŕňať: analfabetizmus; študijné
problémy; nezhody s učiteľmi alebo spolužiakmi; nevhodné školské prostredie a iné.
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III.4

Piata kategória: PRACOVNÉ PROBLÉMY RODIČOV A BLÍZKYCH OSÔB ŽIJÚCICH V RODINE ŽIAKA; stresové
faktory môžu zahŕňať: nezamestnanosť; hrozbu straty práce; stresujúcu pracovnú náplň; zložité
pracovné podmienky; nespokojnosť s prácou; zmena práce a nezhody s nadriadenými alebo kolegami
a iné.
Šiesta kategória: BÝVANIE; stresové faktory môžu zahŕňať: strata bývania; nevhodné bývanie; život
v nebezpečnej štvrti; nezhody so susedmi alebo správcom a iné.
Siedma kategória: PRÍJEM; stresové faktory môžu zahŕňať: extrémnu chudobu; nedostačujúce finančné
zabezpečenie; nedostačujúcu podporu zo sociálneho systému a iné.
Ôsma kategória: DOSTUPNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI; stresové faktory môžu zahŕňať:
neadekvátne zdravotné služby; obmedzenia pri cestovaní do zdravotníckeho zariadenia; nedostačujúce
zdravotné poistenie a iné.
Deviata kategória: PROBLÉMY SO ZÁKONOM / KRIMINALITA U KLIENTA; stresové faktory môžu zahŕňať:
zatknutie; uväznenie; súdny spor; situáciu, keď je klient obeťou zločinu a iné.
Desiata kategória: INÉ; stresové faktory môžu zahŕňať: prežitie prírodnej katastrofy; vojny alebo iných
ohrození; obmedzený prístup k poskytovateľom sociálnych služieb; kultúrne a duchovné faktory a iné.

Metódy a činnosti školského sociálneho pracovníka

Školský sociálny pracovník pomáha svojim klientom prekonávať širokú škálu problémov, ktoré sa
často vzájomne kombinujú. Prehliadanie týchto problémov a chýbajúca odborná pomoc spôsobuje ich
prehlbovanie, čo sa má za následok zlyhávanie sociálneho fungovania – zanedbávanie školskej dochádzky,
slabé školské výsledky, problémy v správaní, predčasné ukončenie školskej dochádzky a pod.
Aby mohli školy týmto problémom čeliť, je potrebné otvorenie školského systému
multidisciplinárnemu tímu profesionálov, ktorí spolu s učiteľmi budú spolupracovať pri odstraňovaní
prekážok úspešného vzdelávania žiakov. V rámci multidisciplinárneho tímu je každý zastúpený profesionál
vybavený zvládnuť rôzne aspekty prekážok v učení a prispieť tak k odstráneniu bariér, ktoré bránia
úspešnému vzdelávaniu žiakov.
Školský sociálny pracovník sa pomocou svojich metód snaží poskytovať pomoc žiakom za účelom
odstránenia prekážok v učení, podpory ich sociálneho fungovania a rozvoja ich potenciálu.
Medzi základné metódy sociálnej práce patria:


metódy sociálnej práce s jednotlivcom – prípadová sociálna práca, individuálne plánovanie, individuálne
sociálne poradenstvo, sociálna terapia, krízová intervencia, mediácia, praktická sociálna pomoc,
distribúcia;



metódy sociálnej práce s rodinou – posúdenie situácie ohrozeného dieťaťa, rodinná terapia, rodinné
poradenstvo, sanácia rodiny, sociálna asistencia, sociálna rehabilitácia, rodinná mediácia, rodinné
skupinové konferencie, sieťovanie multidisplinárneho tímu;



metódy sociálnej práce so skupinou – skupinové sociálne poradenstvo, skupinová sociálna práca,
osvetová činnosť, streetwork, zážitkové metódy, školská a rovesnícka mediácia;



metódy sociálnej práce s komunitou – komunitné plánovanie, sociálne projektovanie;



metódy sociálnej práce s inštitúciou – sociálny manažment, fundraising, negociácia, koordinácia
subjektov, facilitácia.
Medzi ďalšie metódy, ktoré sociálny pracovník používa, radíme metódy používané vo všetkých
spoločensko-vedných disciplínach – analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, ďalej diagnostické metódy, metódy
hodnotenia a ďalšie. Uvedené metódy sociálnej práce uplatňuje sociálny pracovník aj pri výkone svojho
povolania v rezorte školstva.
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Sociálna práca je autonómna profesia a má svoje dôležité miesto v multidisciplinárnom zastúpení
odborníkov, ktorí poskytujú komplexné služby svojim klientom.
Sociálny pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon školskej sociálnej práce, samostatne
vykonáva odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním služieb školskej sociálnej práce, ktoré
zodpovedajú rozsahu a obsahu jeho kvalifikácie. Jedná sa najmä o nasledujúce odborné pracovné činnosti:
 monitoruje žiakov s problémami vo vzdelávaní, výchove a vývine osobnosti a v spolupráci s učiteľmi,
rodičmi a ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu diagnostikuje týchto žiakov;
 skúma sociálnu situáciu klientov, vykonáva sociálne šetrenie u klientov a posudzuje životnú situáciu
klientov vo vzťahu k školskej úspešnosti, podľa potreby robí analýzu sociálnej situácie návštevnou
službou v rodinách na základe spolupráce s orgánmi verejnej správy, prípadne ďalšími subjektmi
a o zistených skutočnostiach spracováva správy o posúdení sociálnej situácie klientov;
 vypracováva sociálnu anamnézu a prognózu klienta s cieľom riešenia problémov klienta a zlepšenia jeho
školského prospievania, sociálneho fungovania a celkového rozvoja potenciálu klienta;
 vedie sociálnu dokumentáciu, pracuje s informačným systémom školy, resp. školského zariadenia;
 vypracúva plán sociálnej intervencie, vrátane rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení, v spolupráci
s ďalšími odborníkmi tieto opatrenia realizuje;
 spolupracuje s členmi multidisciplinárneho tímu, poskytuje informácie o sociálnych problémoch klienta
a riešeniach jeho sociálnej situácie;
 vykonáva sociálnu prevenciu, vrátane depistážnej činnosti, zameranú na cielené a včasné vyhľadávanie
jedincov, ktorí sa môžu ocitnúť alebo sa už ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii;
 kontaktuje a spolupracuje s príbuznými či blízkymi osobami klienta s cieľom ich aktívnej účasti pri riešení
situácie klienta;
 poskytuje klientovi, jeho rodinným príslušníkom a blízkym osobám informácie v súlade so svojou
odbornou spôsobilosťou a edukuje o rizikovom správaní a sociálno-patologických javoch, ktoré ohrozujú
mladých ľudí;
 pri sprostredkovaní odbornej pomoci 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;
 poskytuje krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo a podporu zameranú na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie;
 zastupuje (v prípade potreby a poverenia) klienta na úradoch;
 pomáha pri integrácii do školy aj do spoločenského prostredia klientom, ktorí takúto pomoc potrebujú
v dôsledku rôznych faktorov (mimoriadne intelektovo nadaní a talentovaní žiaci, žiaci prvého ročníka,
žiaci, ktorí majú chýbajúce fyzické, psychické alebo sociálne schopností, narušené sociálne vzťahy, alebo
iné prekážky), k aktívnej účasti na tejto integrácii získava klientov a ich sociálne okolie;
 informuje a pomáha žiakom, rodičom (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia a povolania,
 robí prieskumy, prieskumové štúdie a vyhodnotenia školy, resp. školského zariadenia, kde pôsobí,
hodnotí efektivitu svojej práce, zbiera informácie a štatistiky o aktivitách školskej sociálnej práce
za účelom ich hodnotenia a spätnej väzby pre miestne autority; podľa potreby sa podieľa sa aj na ďalšej
výskumnej a prieskumnej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti;
 podieľa sa na praktickej príprave študentov sociálnej práce;
 aktívne sa zúčastňuje na sústavnom vzdelávaní, zúčastňuje sa a spolupodieľa na príprave odborných
seminárov, konferencií a pod.
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III.5

Prípadová sociálna práca

Základnou metódou sociálnej práce s jednotlivcom je prípadová sociálna práca, ktorej základy
spracovala pani Mary Richmond v roku 1922 a zaviedla termín „case work“. Rovnako prípadovú sociálnu
prácu považujeme za základnú metódou práce školského sociálneho pracovníka.
Východiskom prípadovej sociálnej práce je skutočnosť, je človek je neustále ovplyvňovaný pôsobením
svojho okolia (rodina, rovesníci, komunita) a ďalšími sociálnymi faktormi a pod týmto vplyvom sociálneho
prostredia sa neustále mení. Metóda prípadovej sociálnej práce je zameraná na hľadanie príčiny vzniku
a rozvoja problému klienta v celom sociálnom prostredí, ktoré́ ho ovplyvňuje.
Aj v našich slovenských podmienkach sa prípadová sociálna práca etablovala, pričom odborníci od začiatku
používania tejto metódy poukazovali na fakt, že situácia, kedy jedinec nie je schopný samostatne prekonávať
problémové situácie, s ktorými sa pri plnení svojich sociálnych rolí stretáva, sa vo väčšine prípadov komplikuje
tým, že klient zlyháva vo viacerých rolách a funkciách súčasne. Práve táto kumulácia spôsobuje, že klient nie
je schopný nájsť východisko svojej problémovej situácie.
Prípadová sociálna práca predstavuje psychosociálny prístup ku klientovi. Preto pri komplexnom
riešení sociálneho prípadu je potrebné identifikovať tak vonkajšie (sociálne prostredie klienta), ako aj možné
vnútorné determinanty (absencia schopností efektívne zvládať problémové situácie u klienta), ktoré sa môžu
zúčastňovať na vzniku a rozvoji problémovej situácie klienta. Cieľom prípadovej sociálnej práce je tak tiež
zmena chybných postojov klienta a rozvoj jeho schopností a spôsobilostí, aby dokázal primeranou
a spoločensky akceptovateľnou formou riešiť svoje osobné, rodinné, alebo sociálne problémy23.
Výkon prípadovej sociálnej práce je možné rozdeliť do viacerých etáp, ktoré predstavujú sled, na seba
logicky nadväzujúcich krokov. Ich prehľad ponúkame v nasledujúcej tabuľke:
I. Prvý kontakt

Prvý kontakt školského sociálneho pracovníka so žiakom, s cieľom
vytvorenia dôvernej atmosféry a získania základných informácií
o problémovej situácii žiaka.

II. Sociálna diagnostika

Posúdenie príčin problému, získavanie komplexných informácií
o jeho priebehu, určenie príčin vzniku problémovej situácie žiaka,
stanovenie sociálnej diagnózy.

III. Vypracovanie plánu sociálnej Zhodnotenie potrieb klienta, stanovenie cieľov a vytvorenie plánu
intervencie a kontrakt
intervencie. Spísanie kontraktu s klientom a dohodnutie podmienok
spolupráce.
IV. Realizácia sociálnej intervencie

Riešenie problému žiaka prostredníctvom sociálneho poradenstva,
sociálnej terapie alebo rehabilitácie, prípadne spolupráca s inými
odborníkmi a pod.

V. Ukončenie prípadu

Ukončenie práce s klientom, buď z dôvodu vyriešenia problému
alebo distribúcie klienta (k inému odborníkovi, prípadne
umiestnenie žiaka do resocializačného zariadenia a pod.).

VI. Katamnéza

Kontakt s klientom (telefonický, písomný alebo osobný) po určitom
čase od ukončenia poskytovaných služieb školskej sociálnej práce,
s cieľom informovať sa o zvládaní životných situácií zo strany klienta.

Tab. 1: Model etáp prípadovej sociálnej práce využiteľný v školskom prostredí
23

TOKÁROVÁ, 2009
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III.5.1 Prvý kontakt s klientom
Pri práci s deťmi a žiakmi sa školskí sociálni pracovníci často stretávajú s tým, že títo mladí klienti
prichádzajú so žiadosťou o pomoc / poradenstvo. Veľakrát prídu aj takí, s ktorými sociálni pracovníci predtým
neboli v bližšom kontakte, napríklad počas preventívnych skupinových aktivít a pod. Preto tak, ako aj pri
budovaní iných vzťahov, je podstatné, ako prebehol prvý kontakt s týmto mladým klientom.
Služby školskej sociálnej práce využívajú rôzne skupiny klientov, ale z hľadiska motivácie a záujmu
o služby rozlišujeme predovšetkým klientov:
> spontánnych – z vlastnej iniciatívy, čiže motivovaných k riešeniu svojho problému,
> distribuovaných – prichádzajúcich na základe odporúčania alebo rozhodnutia niekoho iného (často to
býva určitá autorita – učiteľ, rodič, úrad, súd), preto môže byť problémom motivácia klienta.
U spontánneho klienta je ideálne, keď prichádza s informáciou o ponúkaných službách. Sú však
prípady, keď klient prichádza „náhodne“, preto je dôležité čím skôr identifikovať objednávku klienta. Ak nie
je školský sociálny pracovník schopný ju naplniť, je potrebné distribuovať klienta do inej poradenskej
inštitúcie alebo inému kolegovi.
U distribuovaného klienta dostane väčšinou školský sociálny pracovník o klientovi informácie (ústne,
telefonické alebo písomné) ešte pred návštevou samotného klienta. Treba si dať pozor na to, aby predobraz,
ktorý si školský sociálny pracovník na základe týchto informácií urobí o klientovi, nebol konečnou diagnózou
či nálepkou.
Pri všetkých typoch klientov je dôležité, aký urobí školský sociálny pracovník prvý dojem a či nadviaže dôverný
vzťah. Na úvod by mal školský sociálny pracovník privítať klienta, odporúča sa vstať, podísť k dverám,
pozdraviť klienta a podať mu ruku. V zásade kontakt s klientom stojac pri dverách by mal byť čo najkratší.
Pri usádzaní klienta ho buď necháme vybrať si stoličku či kreslo, alebo sa postavíme k svojmu tradičnému
obľúbenému miestu a klientovi ponúkneme inú možnosť sedenia.
V úvodnej fáze býva užitočné, ak sa školský sociálny pracovník predstaví menom, informuje mladého klienta
o svojej pozícii (o funkcii, zaradení či špecializácii) a o charaktere pracoviska, ktoré klient navštívil. To pomôže
klientovi zbaviť sa úvodnej neistoty, či je na správnom mieste a či sa rozpráva so správnym človekom. Už tieto
úvodné vety vytvárajú silný dojem na klienta, preto treba dbať o to, aby to neboli len naučené formálne frázy
o organizácii.
Pri nadväzovaní kontaktu by sme mali dodržiavať zásady, ktoré uľahčujú vytvorenie efektívneho
vzťahu. Ide hlavne o:
> privítanie klienta s rešpektom a vľúdne;
> otvorenie rozhovoru tak, aby sa klient uvoľnil (na úvod je možné použiť techniku tzv. roztápania ľadov,
t. z. začať rozhovor o neutrálnej téme, ponúkneme čaj a pod.);
> prejavovanie ozajstného záujmu o klienta a jeho životnú situáciu.
Vo všeobecnosti pri prvom kontakte školský sociálny pracovník prejavuje záujem o klienta a snahu pomôcť
mu – snaží sa zapamätať si meno klienta a nemýliť si ho, využíva prvky aktívneho počúvania a pod.
Pri konfrontácii s akýmkoľvek problémom môžeme mať tendenciu snažiť sa čo najskôr získať informácie
o probléme klienta. Niekedy je však klient zahltený svojím problémom natoľko, že sa mu ťažko formulujú
slová a vety. V takýchto chvíľach je dobré si uvedomiť, že ticho nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.
Pokojným a uvážlivým prístupom je možné vyvolať u klienta potrebu podeliť sa so svojím vnútorným
prežívaním, a ak klient plače, alebo prežíva silnú úzkosť, môže aj tichá podpora prinášať úľavu. Aj keď je
potrebné získať dostatok informácií o probléme, naša prvá reakcia by mala klienta podporiť a dať mu najavo,
že sme tu pre neho. Je dôležité najskôr vyventilovať emócie, ktoré sú s problémami spojené, aby neskôr
„nebránili“ pri racionálnom zbere informácií a pri intervencii.
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III.5.2 Posúdenie životnej situácie klienta
Zber informácií o klientovi, jeho probléme a celkovej životnej situácii môžeme nazvať sociálna
diagnostika. Ide o metódu, ktorá pomáha školskému sociálnej pracovníkovi zorientovať sa v klientovi, vzťahu
či probléme, uľahčuje mapovanie potenciálu a limitov klienta, otvára priestor pre špecifické zameranie
pomoci/ poradenského procesu, indikuje možnosti využitia účinných foriem a metód práce, predikuje možné
správanie klienta24.
Spoznanie životnej situácie klienta a nerovnováh, ktoré ju ohrozujú, je kľúčovým bodom pri voľbe
takých cieľov a metód intervencie, ktoré môžu prispieť k zmene životnej situácie klienta25.
Aby sme vedeli, kam máme najskôr zamerať svoju pozornosť, mali by sme si na začiatku vyjasniť dve
kľúčové východiská:
1. ujasniť si, ktoré faktory sociálneho fungovania považuje klient – adolescent za podstatné,
2. zoznámiť sa s tým, ktoré konkrétne bariéry a predpoklady sociálneho fungovania zohrali alebo zohrávajú
v jeho živote rozhodujúcu úlohu.
Tieto informácie získavame z anamnestických údajov:
a) rodinnej anamnézy – rodinná konštelácia biologickej rodiny klienta, resp. ak je klient dospelý, tak aj jeho
vlastnej rodiny; rodinná mapa, ktorú za pomoci školského sociálneho pracovníka zostaví klient. Cieľom
rodinnej anamnézy je zistiť potenciál v rodine, ktorý by pomohol klientovi riešiť problém.
b) zdravotnej anamnézy – zistiť potenciálne obmedzenia plynúce zo zdravotného stavu klienta.
c) profesionálnej, resp. školskej anamnézy – školský sociálny pracovník zbiera údaje o fungovaní klienta
v škole, o vzťahu klienta k autoritám a disciplíne, prechádza celým vývojom študijnej kariéry klienta až
po jeho súčasný stav, príp. profesionálne zaradenie.
d) osobnej anamnézy – školský sociálny pracovník zbiera údaje o osobách, ktoré sú pre klienta dôležité
(rodinní príslušníci, priatelia, známi), zaujíma sa o to, ako klient vníma ich vzájomný vzťah, o stručnú
históriu týchto vzťahov a súčasný stav, o klientovo vnímanie podpory zo strany týchto osôb. Ďalšou
oblasťou záujmu sú záľuby a záujmy klienta, spôsob trávenia jeho voľného času, plány a očakávania
klienta (pri predstave ideálnych podmienok, po čom túži a čo by klienta urobilo šťastným), náboženské
vierovyznanie, životná filozofia a pod.
Školský sociálny pracovník nemusí robiť dôslednú a vyčerpávajúcu anamnézu životnej situácie klienta
zo všetkých aspektov, mal by sa zamerať práve na tú časť anamnestických údajov klienta, ktoré priamo súvisia
s jeho problémom, a ktoré klient považuje za dôležité.
Základnými metódami zberu informácií sú:
1. anamnestický rozhovor – štruktúrovaný rozhovor alebo voľné rozprávanie klienta, z ktorého získavame
potrebné údaje,
2. pozorovanie prejavov klienta – verbálnych aj neverbálnych,
3. analýza materiálov, ktoré o klientovi máme - od klienta alebo od iných odborníkov,
4. štandardizovaná diagnostika – výsledky a interpretácie štandardizovaných testov - napr.
psychologických, špeciálno-pedagogických a pod.,
5. činnostná diagnostika – v prirodzenom prostredí klienta, alebo pri modelových situáciách, pozorovanie
správania klienta,
6. diagnostika pomocou vecí, ktoré sú súčasťou klientovho života – štýl oblečenia, zariadenia bytu, výsledky
jeho záujmov a pod.

24
25

Podľa GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J., 1995
NAVRÁTIL, P.; MUSIL, L., 2000
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Anamnestický rozhovor
Anamnestický rozhovor sa robí s človekom, ktorý je potenciálnym klientom v dlhodobom vzťahu. Nie
je potrebné zisťovať celkovú životnú situáciu klienta, ktorý prichádza k školskému sociálnemu pracovníkovi
len pre konkrétnu informáciu.
Pri anamnestickom rozhovore sa školský sociálny pracovník snaží získať potrebné informácie, ktoré
súvisia s klientom a jeho problémom. Snaží sa zistiť jeho životnú situáciu, ujasniť si, čo je problémom klienta,
pokúša sa zistiť, čo problém vyvolalo, resp. ho udržiava.
Relevantné údaje by mali byť zaznamenané do záznamového hárku klienta, na čo by mal byť klient
upozornený. Školský sociálny pracovník si zapisuje len nevyhnutné informácie, ostatné si poznamená
po odchode klienta. Informácie o klientovi majú dôverný charakter a pri práci s nimi sa školský sociálny
pracovník musí riadiť príslušnými nariadeniami zákona o ochrane osobných údajov26.
Anamnestický rozhovor často plní už funkciu terapeutickú, pretože klient prostredníctvom triedenia
informácií o svojej životnej situácii začína hľadať a uvedomovať si súvis medzi svojím problémom a ostatnými
faktormi. Aby rozhovor prebiehal efektívne, školský sociálny pracovník by mal klásť klientovi konštruktívne
otázky27: Čo očakávate od tohto rozhovoru/tohto stretnutia? Čo ste už dosiaľ urobili, aby ste problém vyriešili
vlastnými silami? Čo bolo najefektívnejšie, čo najviac pomohlo? Kedy budete považovať váš problém
vyriešený? Čo by ste museli urobiť, aby ste mohli problém vyriešiť? Kto (poradie) vám v tom môže pomôcť? Čo
by som pre vás v optimálnom prípade mohol/mohla urobiť? Čomu by som sa mal/a v každom prípade vyhnúť?
Ako by ste mi mohli pomôcť k tomu, aby som vám mohol/mohla pomôcť?
Úplne inak znejú tieto otázky pri tykaní si s mladým klientom. Samozrejme, záleží na školskom sociálnom
pracovníkovi, či sa s mladým klientom dohodne na tykaní.
Pozorovanie
Pozorovanie je základná diagnostická metóda, školský sociálny pracovník sa zameriava
na zachytávanie vonkajšieho správania klienta. Výsledkom tohto pozorovania môže byť mapa správania sa
klienta. Pri vytváraní takejto mapy je potrebné zamerať sa na tri zložky28:
1. motorická (pohybová) zložka správania: nepokoj, gestikulácia, kývanie sa, pohyb rôznych častí tela a i.,
2. kognitívno/afektívna (poznávacia/emočná) zložka správania: pozorovanie komunikácie klienta
(dominujúce obsahy, zrozumiteľnosť, jednoznačnosť, neverbálne prejavy); pozorovanie emocionality
klienta (temperament, nálady a ich striedanie, afektivita, labilita, primeranosť emócií k daným situáciám)
a pozorovanie sociability klienta (vzťah k sociálnemu okoliu, schopnosť kooperácie, izolácia),
3. fyziologická zložka správania: potenie sa, červenanie, trasenie, prudké dýchanie a pod.
Jedným zo subjektívnych faktorov pozorovania je vnímanie. Naše vnímanie môže ovplyvňovať minulá
skúsenosť, aktuálne emócie a potreby, postoj k sebe samému, predsudky, vopred získané informácie, atď.
Je preto potrebné uvedomovať si vlastné limity a možné chyby vo vnímaní a interpretácie výsledkov nášho
pozorovania.
Analýza materiálov
Ďalšou súčasťou vytvárania sociálnej diagnostiky je analýza materiálov, ktoré sa týkajú klienta a jeho
problému. Môže ísť o dokumenty zo súdnych rozhodnutí, rodné listy, sobášne listy, obžaloba, atď. Analýza
materiálov by mala byť doplnená informáciami získanými z diagnostického rozhovoru s klientom.

26

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MIŽÍČKOVÁ, Ľ; SUROVCOVÁ, A., 2004
28
MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M., 2002
27
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Štandardizovaná diagnostika
Školský sociálny pracovník sa k výsledkom štandardizovanej diagnostiky dostáva sprostredkovane –
buď mu ich poskytne iný odborník (psychológ), alebo priamo klient. Súčasťou štandardizovanej diagnostiky
sú psychomotorické testy dotazníkového typu (intelektové schopnosti, výkonové testy, testy psychických
funkcií, testy záujmov a postojov, osobnostné, interpersonálne vzťahy), rôzne projektívne techniky.
Činnostná diagnostika
Zjednodušene povedané diagnostika na základe činností vykonávaných klientom a spôsobe ich
vykonávania. Činnostnú diagnostiku môžeme robiť „in vivo“ – teda reálne, pozorovaním klienta
v prirodzených situáciách, v prirodzenom prostredí, alebo „in vitro“ – teda v „laboratórnych“ podmienkach
(napr. modelovanie určitej situácii v poradni školského sociálneho pracovníka).
Diagnostika pomocou vecí
Na diagnostikovanie sa dajú použiť aj veci, ktoré obklopujú klienta, napríklad listy, denníky, knihy,
hudba, obľúbené televízne programy, štýl zariadenia bytu, oblečenie a pod.
Súčasťou sociálnej diagnostiky je klientova hypotéza o tom, prečo problém vznikol, prečo pretrváva.
Výsledkom diagnostického procesu je sociálna diagnóza. Je dobré si stanoviť diagnózu opisom, nie jedným
slovom (teda nie „narkomanka“, ale 16-ročné dievča, silne závislé od tvrdých drog, vyrastajúce ako dieťa
ulice, bez emocionálnej a finančnej podpory svojej rodiny atď.). Čím kvalitnejšie je spracovaná diagnostika
(opis životnej situácie), tým ľahšie sa nám volia ciele a metódy intervencie. Ak sa k nám po čase klient vráti,
môžeme konfrontovať zmeny v jeho situácii s minulosťou. Tiež aj potenciálni noví kolegovia budú mať
zjednodušenú situáciu, pretože už budú vedieť, aké problémy v organizácii daný klient riešil a ako.

III.5.3 Vypracovanie plánu sociálnej intervencie a kontrakt
Po fáze stanovenia sociálnej diagnózy prichádza fáza zameraná na zhodnotenie potrieb klienta,
stanovenie cieľov a vytvorenie plánu intervencie. Súčasťou tejto fázy je aj spísanie kontraktu s klientom
a dohodnutie podmienok spolupráce.
Pri tvorbe plánu školský sociálny pracovník pomáha klientovi orientovať sa v situácii, pomáha mu
formulovať vlastné potreby, požiadavky a ciele, pomáha rozoznávať rizikové faktory a prekážky, spolu
s klientom premýšľa o možných riešeniach, pomáha klientovi nájsť jeho prednosti, schopnosti a silné stránky,
vedie klienta k porozumeniu dôsledkom rôznych rozhodnutí, podporuje účasť klienta na rozhodovaní.
Plán sociálnej intervencie popisuje ciele a potrebné kroky k ich naplneniu, tzv. akčný plán – kto urobí,
čo urobí, za akých podmienok a dokedy. Pri realizácii plánu sociálnej intervencie spolupracujú tak členovia
multidisciplinárneho tímu pracovníkov danej školy, resp. daného školského zariadenia, ako aj ďalší externí
odborníci a subjekty (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obce a mestá, polícia, súdy, zamestnávatelia
a pod.). Rovnako sa pri napĺňaní plánu sociálnej intervencie školský sociálny pracovník usiluje o vytvorenie,
rozvíjanie a udržiavanie aktívnej spolupráce s klientom a jeho podporným systémom (rodinou, blízkymi
osobami, komunitou) a zapája klienta a jeho podporný systém do riešenia klientovej nepriaznivej životnej
situácie. V prípade chýbajúceho podporného systému u klienta sa školský sociálny pracovník snaží o jeho
postupné budovanie.
Stanovenie cieľov
Cieľ má opisovať situáciu, po ktorej klient túži. Pre efektivitu cieľov by sme sa mali snažiť o tzv. SMART
ciele – špecifické, merateľné, adekvátne, reálne, správne načasované.
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S (specific) – určitý (špecifický) cieľ – Niektoré ciele sú veľmi všeobecné, pretože obsahujú slová ako
„lepší“. Napr.: Mať inú alebo lepšiu brigádu. Bude potrebné byť presnejší v tom, čo klient mieni vágnymi
slovami „inú“ alebo „lepšiu“. Pri rozhovore sa od školského sociálneho pracovníka vyžaduje schopnosť
položiť klientovi také otázky, pomocou ktorých klient spresní to, čo chce dosiahnuť.
o M (measurable) – merateľný cieľ – Je potrebné, aby mal cieľ nejaký merateľný, rozoznateľný výsledok,
ktorý bude odmenou za vynaložené úsilie. Klient potrebuje pocítiť uspokojenie z dosiahnutia cieľa.
Je užitočné začať s „malými“ cieľmi, ktorých splnenie je relatívne menej náročné a výsledky sú viditeľné.
Dosiahnuté úspechy, ktoré konkrétne vidieť, sú motivujúce do ďalších väčších cieľov.
o A (adjustable) – adekvátny cieľ, prispôsobený situácii klienta – Na jednej strane musí byť cieľ realistický,
na strane druhej adekvátny (tzn. mal by zodpovedať schopnostiam klienta a povahe problému), aby
klient uveril, že má reálnu šancu zmeniť situáciu.
o R (realistic) – reálny (uskutočniteľný) cieľ – Klient môže mať ciele, ktoré nie sú reálne. Pri zisťovaní
situácie a vyhľadaní príslušných informácií sa môže ukázať, že ide o ciele v praxi neuskutočniteľné alebo
nedosiahnuteľné. Napríklad: Splatiť všetky dlhy hneď naraz. Z porovnania výšky dlhov a klientovho
príjmu zistíme, že takýto cieľ by bol splniteľný len za predpokladu, že klient prestane jesť a platiť za všetky
ostatné dôležité domáce výdaje. Klient si v takomto prípade potrebuje stanoviť v praxi dosiahnuteľný
cieľ. Prevedenie cieľa do reálnej roviny: Napr. Splácať dlhy formou dlhodobých splátok tak, aby zvýšili
financie i na bežné výdaje.
o T (time related) – cieľ stanovený v rozumnom časovom horizonte – Rozumne zvolený časový plán
uľahčuje dosiahnutie cieľa. Pomáha rozdeliť si konečný cieľ na menšie ciele a rozložiť si sily. Zvlášť
pri dlhodobej intervencii u mladých klientov je takýto plán prevenciou pred stratou odhodlania bojovať
s problémom. Často totiž mladí klienti majú pocit, že „nič sa nemení k lepšiemu“, keď to nie je vidno
okamžite.
K týmto základným charakteristikám ešte pridávame, že ciele by mali byť tiež v súlade s hodnotami
klienta. Naše hodnoty a presvedčenia sú mocnými zbraňami. Ciele musia zodpovedať hodnotám klienta, inak
ich klient nebude ochotný napĺňať. Môže sa však stať, že klient bude rozhodnutý pre také riešenie problému,
ktoré je v súlade s jeho hodnotami, ale v rozpore s hodnotami a presvedčeniami školského sociálneho
pracovníka. V prípade protiprávnych cieľov, musíme klienta upozorniť a snažiť sa pracovať na ich zmene. Ak
ide o spoločensky legitímne ciele, ktoré sa však nezhodujú s hodnotami školského sociálneho pracovníka,
opäť je potrebné na to klienta upozorniť a v prípade potreby je možné distribuovať klienta inému odborníkovi.
Stanovenie plánu sociálnej intervencie
Po stanovení cieľov je potrebné premyslieť konkrétne kroky vedúce k dosiahnutiu týchto cieľov, to
znamená identifikovať a zvoliť správnu stratégiu. Tú musíme opätovne prerokúvať s klientom, on sám musí
navrhnúť stratégiu, ktorá by mu najviac vyhovovala. My ho môžeme na tejto ceste sprevádzať, ale sami
nepredkladáme riešenie.
Je potrebné, aby školský sociálny pracovník používal otvorené a prehlbujúce otázky a počúval klienta. Tak
pochopí, čo si klient myslí o svojich možnostiach, aký plán činnosti si volí a čo bude jeho ďalším krokom.
Môžeme použiť nasledujúci postup:
a) Brainstorming – spontánna diskusia o nápadoch – Tak, ako môžu existovať rozdielne cesty, ktoré nás
dovedú k rovnakému cieľu, existujú tiež rozdielne stratégie vedúce k dosiahnutiu vytýčeného cieľa.
Brainstorming spočíva v tom, že školský sociálny pracovník spolu s klientom vymyslia čo najväčší počet
nápadov a návrhov vzťahujúcich sa k danej téme bez toho, aby zatiaľ posudzovali ich prospešnosť či hodnotu.
Vymýšľať nápady možných riešení môže byť samo o sebe určitou formou uvoľnenia. V skutočne
problematickej situácii je totiž často veľmi ťažké si vôbec predstaviť náznak možných krokov vedúcich
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k riešeniu problémov. Akoby myslenie bolo náročnou životnou situáciou paralyzované. Rozvíjanie myšlienok
o možných riešeniach situácie tak pomáha ľuďom uvoľniť sa.
b) Voľba najlepšej stratégie – Existujú rôzne spôsoby, ako zistiť, ktorú možnosť uprednostniť – ak je takých
možností na výber viac. Preberieme si dve z nich:
– zváženie príslušných kritérií, napr. jasnosť – Je stratégia jasná?; relevancia – Je možné daný cieľ pomocou
tejto stratégie dosiahnuť?; reálnosť – Je klient schopný to dokázať?; apel – Je klient ochotný, chce ciele
dosiahnuť pomocou tejto stratégie?; hodnoty – Je stratégia vedúca k danému cieľu v súlade s hodnotami
klienta?; účinnosť – Je stratégia dostatočne účinná k dosiahnutiu stanoveného cieľa?
– zváženie všetkých pre a proti – Pri preberaní možných stratégií spolu s klientom narazíte na možné
dôsledky každého podniknutého kroku a na to, čo si o tom klient myslí. Výsledkom môže byť: 1. prospech
alebo zisk pre klienta i pre ostatných (argumenty pre), 2. strata alebo náklady pre klienta i pre ostatných
(argumenty proti). Klient pravdepodobne bude musieť zvážiť potenciálne zisky a straty, aby bol schopný
zvoliť svoju správnu cestu.
Nie je potrebné s každým klientom preberať systematicky hodnotenie všetkých možností, ale je dobré mať
tieto schémy na mysli, keď sa klient rozhoduje.
Plán činnosti znamená dať zvolenej stratégii určitý poriadok. Obsahuje opis toho, čo sa má vykonať,
a tiež časový rozvrh, kedy to má byť vykonané. Pomocou plánu sa stratégia rozčlení do jednotlivých krokov,
ktoré klient so školským sociálnym pracovníkom zoradia do patričnej postupnosti a určia čas pre dosiahnutie
každého kroku. Plán činnosti celú činnosť uľahčuje, naplánované činnosti približuje realite, opisuje zdroje
potrebné pre dosiahnutie čiastkových cieľov a pomáha odhaliť možné ťažkosti. Plán činnosti by mal preto
obsahovať odpovede na nasledujúce otázky: Čo sa má urobiť?; Kto si čo vezme na starosť?; Kedy to bude
vykonané?; Aká ďalšia pomoc alebo zdroje budú k tomu potrebné?; Kde túto pomoc alebo zdroje vezmeme?;
Kto ďalší bude zainteresovaný a ako?; Aké ťažkosti môžu pri tom vzniknúť?; Ako ich je možné prekonať? a pod.
Kontrakt s klientom
Súčasťou vzťahu a procesu práce školského sociálneho pracovníka s klientom je aj kontrakt, pod čím
rozumieme formu dohody medzi klientom a školským sociálnym pracovníkom, ktorá môže byť písomná alebo
ústna. Kontrakt alebo uzatváranie dohody medzi klientom a školským sociálnym pracovníkom slúži
na ujasnenie si cieľov, pravidiel a podmienok spoločnej práce klienta a poradcu. Vypracovávajú ho spoločne
v úvodnej fáze procesu.
Kontrakt by mal obsahovať tieto základné informácie29:
> mená zúčastnených (klient, školský sociálny pracovník, iní odborníci, osoby z klientovho sociálneho
prostredia, teda všetci, ktorí budú určitým spôsobom participovať na napĺňaní cieľov),
> ciele, ktoré chce klient za pomoci školského sociálneho pracovníka dosiahnuť (dôležité vypracovať čo
najpodrobnejšie),
> rozdelenie zodpovedností a kompetencií medzi zúčastnené strany,
> časové dimenzie spoločnej práce,
> dĺžka jednotlivých spoločných stretnutí,
> frekvencia jednotlivých spoločných stretnutí,
> celková dĺžka spoločnej práce,
> etické zásady školskej sociálnej práce (zásada mlčanlivosti, podmienky zverejňovania informácií),
> spôsob ukončenia práce s klientom,
> spôsob katamnestického sledovania
> a ďalšie, podľa individuálnych potrieb jednotlivých prípadov.
29
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III.5.4 Realizácia sociálnej intervencie
Sociálnou intervenciou rozumieme súbor odborných činností, počínajúc sociálnym poradenstvom,
cez sociálnu terapiu a tréning sociálnych zručností, až po organizovanie, vyjednávanie, zastupovanie a pod.
Plány sociálnej intervencie vychádzajú z posúdenia životnej situácie klienta a mali by obsahovať konkrétne
ciele a kroky, ktoré povedú k riešeniu klientovej nepriaznivej situácie.
Pri realizácii plánu sociálnej intervencie spolupracujú tak členovia multidisciplinárneho tímu
pracovníkov danej školy, resp. daného školského zariadenia, ako aj ďalší externí odborníci a subjekty (úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, obce a mestá, polícia, súdy, zamestnávatelia a pod.). Rovnako sa pri napĺňaní
plánu sociálnej intervencie školský sociálny pracovník usiluje o vytvorenie, rozvíjanie a udržiavanie aktívnej
spolupráce s klientom a jeho podporným systémom (rodinou, blízkymi osobami, komunitou) a zapája klienta
a jeho podporný systém do riešenia klientovej nepriaznivej životnej situácie. V prípade chýbajúceho
podporného systému u klienta sa školský sociálny pracovník snaží o jeho postupné budovanie.
Napĺňanie plánu sociálnej intervencie by malo byť priebežne hodnotené a podľa potrieb môže byť
plán sociálnej intervencie aj priebežne menený, rešpektujúc meniace sa potreby a možnosti klientov.
Pri napĺňaní plánov sociálnej intervencie, školský sociálny pracovník dodržiava základné princípy sociálnej
práce, etický kódex sociálneho pracovníka, ako aj štandardy kvality výkonu školskej sociálnej práce.
Napĺňanie plánov sociálnej intervencie u klientov v rôznych životných fázach, s rôznym zdravotným
stavom a variabilnými sociálno-ekonomickými a kultúrnymi podmienkami si vyžaduje od školských sociálnych
pracovníkov schopnosť prispôsobiť používané metódy individuálnym potrebám klienta. Pre ilustráciu
uvádzame základné metódy sociálneho poradenstva30:


Poskytovanie informácií – Táto metóda patrí medzi elementárne metódy práce s klientom. Môže ísť
o sprostredkovanie určitých vedomostí alebo znalostí, ktoré sú pre klienta dôležité z objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov, alebo ide o informácie, ktoré napomáhajú klientovi zorientovať sa v sociálnej
problematike, v oblasti sociálnych služieb a pod. Používané informácie však nie sú rozhodne niečím, čo
by školskí sociálni pracovníci mali stále nosiť v hlave. Je potrebné naučiť sa spoliehať na informačné
zdroje a vedieť ich využívať.



Distribúcia – V prípade, že školský sociálny pracovník nie je kompetentný na riešenie daného problému
klienta, resp. presahuje časť jeho kompetencií, školský sociálny pracovník pomôže klientovi vyhľadať
a kontaktovať príslušného odborníka alebo inštitúciu a distribuuje klienta ďalej.



Klarifikácia – Ide o proces, počas ktorého si klient a školský sociálny pracovník objasňujú rôzne aspekty
prezentovaného problému. Školský sociálny pracovník podporuje klienta v procese uvedomenia si jeho
problému a možnosti jeho participácie na riešení problému. Niekedy sa môže dostaviť „Aha efekt“,
pomocou ktorého klient zrazu pochopí pre neho doteraz skrytú schému problému. Problém možno totiž
prirovnať k plávajúcemu ľadovcu, z ktorého len malá časť, ktorá je nad vodou, je klientovi známa, no jeho
podstata, skrytá pod hladinou, zostáva pre klienta záhadou. Jej odkrývanie je základom procesu klarifikácie.



Ventilácia – Táto metóda pomáha klientovi uvoľniť nahromadené duševné napätie, ktoré ho udržuje
v tenzii. Možnosť pohovoriť si v atmosfére bezpečia o problémoch, ktoré klienta trápia, odbúrava
napätie. Školský sociálny pracovník pomáha klientovi zbaviť sa tohto napätia a dáva mu priestor pre jeho
uvoľnenie, pričom je plne akceptujúci a nehodnotiaci.



Povzbudenie – Význam ocenenia a povzbudenia zvýrazňuje skúsenosť, že úspech poradenského procesu
často závisí od vytvárania podmienok, zásadne odlišných od frustrujúceho životného priestoru klienta.
Školský sociálny pracovník ocení klientovu snahu prísť riešiť svoj problém a podporuje a povzbudzuje ho
aj v jeho drobných úspechoch, povzbudzuje ho v prejavovaní svojich pocitov a pod.

30
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Tréning – Ide o metódu charakteristickú pre behaviorálne prístupy, a tie sú založené na učení, opakovaní
a nácviku. Školský sociálny pracovník sa neorientuje na odhaľovanie príčin, ale na zmenu správania,
vychádzajúc z teórie učenia a využívajúc možnosti nácviku. Úlohou tréningu je naučiť klienta novým
zručnostiam a spôsobom správania sa, ktoré nahradia neefektívne, prípadne maladaptívne prvky
doterajšieho správania klienta.



Nácvik sociálnych zručností – špeciálnym druhom tréningov je nácvik sociálnych zručností, kde patrí
napríklad: nácvik asertívneho správania, konštruktívne riešenie hádky, nácvik rôznych sociálnych
spôsobilostí a pod. Klient pod vedením školského sociálneho pracovníka nacvičuje rôzne formy
efektívnej komunikácie a správania sa.



Relaxačné techniky – Sú osobitou formou tréningových aktivít, účelom ktorých je navodiť u klienta
relaxovaný stav. Každý školský sociálny pracovník by mal mať vo svojom repertoári viacero relaxačných
techník a používať ich s ohľadom na osobnosť klienta, jeho postoje, skúsenosť, životnú filozofiou, resp.
religiózne zameranie. Používajú sa ako podporná metóda, pomocou ktorej sa nám darí uvoľniť psychické
napätie najmä úzkostných klientov. Po uvoľnení je klient schopný oveľa flexibilnejšie a efektívnejšie riešiť
svoje problémy.



Modelovanie – Ide o ďalšiu tréningovú techniku. Je to spôsob učenia sa, na účel formovania žiaduceho
správania. Školský sociálny pracovník spolu s klientom, jeho rodinou a prostredím modelujú určité reálne
situácie zo života klienta a klient sám rozohráva situáciu podľa svojho scenára. Školský sociálny pracovník
sám môže pre klienta modelovo fungovať a prezentovať mu primerané formy komunikácie či správania.
Modelovať sa môže proces rozhodovania, riešenia problémov, rodinné rituály, pracovné situácie a pod.



Hranie rolí – Je to podobná metóda ako modelovanie. Pri hraní rolí sú vyberané situácie zo života alebo
hypotetické situácie, ktoré sa môžu stať v blízkej budúcnosti. Obyčajne hrá klient sám seba, ale môže
dôjsť aj k výmene rolí a školský sociálny pracovník hrá klienta a klient osobu, ktorá je pre neho
problematická. Táto metóda sa využíva aj pri skupinovej práci, keď klient pridelí rôzne roly členom
skupiny, ktorí sa majú správať ako ľudia v uvedených rolách.



Konfrontácia – Školský sociálny pracovník upozorňuje klienta na rozdiely a rozpory v jeho tvrdeniach,
správaní a v chápaní seba aj iných. Klient so školským sociálnym pracovníkom sa môžu dostať aj
do vzájomnej konfrontácie, keď každý z nich zastáva iné stanovisko. Pri párovom alebo rodinnom
poradenstve môže prísť ku konfrontácii názorov a postojov jednotlivých členov rodiny, pri skupinovom
poradenstve ku konfrontácii medzi názormi jednotlivca a skupiny.



Reflexia – Školský sociálny pracovník odráža to, čo povedal klient, preformulováva klientove odpovede,
aby stimuloval ďalší klientov vhľad a sebareflexiu, ostáva v rámci klientovej výpovede, môže formulovať
jasnejšie a precíznejšie ako klient alebo vybrať z výpovede klienta dôležitú pasáž. Ide o nedirektívnu
interpretačnú techniku.



Abreakcia – Školský sociálny pracovník vytvorí pre klienta priestor, aby mohol znova prežiť problémovú
situáciu, uvoľniť skrytú alebo potlačenú emocionalitu, pochopiť aktuálnu situáciu a objaviť mechanizmy
zvládania tejto situácie. Abreakcia sa niekedy spája so znovuprežitím a následnou katarziou.



Persuázia – Školský sociálny pracovník hľadá primerané argumenty, aby sprostredkoval klientovi iný
pohľad na problém, ponúkol mu efektívnejšie vzorce správania či riešenia problémovej situácie
a presvedčil ho o potrebe zmeny.



Paradoxná intencia – Školský sociálny pracovník paradoxne ponúka klientovi také možnosti a alternatívy
zvládania problémových situácií, na ktoré bude klient reagovať paradoxne (opačne), teda v súlade
s plánom školského sociálneho pracovníka a v rozpore s jeho inštrukciami (čo chceme, aby klient robil,
mu zakážeme).
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Výber vhodnej metódy závisí od osobnosti školského sociálneho pracovníka a od konkrétneho
prípadu. Rovnako s pribúdajúcimi skúsenosťami a kompetenciami školského sociálneho pracovníka sa výber
adekvátnej metódy uľahčí.

III.5.5 Vedenie dokumentácie
Školskí sociálni pracovníci vedú sociálnu dokumentáciu, ktorá obsahuje relevantné informácie,
týkajúce sa sociálnej situácie klienta, sociálnych intervencií a výsledkov a musia chrániť súkromie a dôvernosť
informácií o klientoch.
Sociálna dokumentácia by mala byť zaznamenaná elektronicky a musí byť pripravená, zaistená
a zverejnená v súlade s regulačnými, právnymi a organizačnými požiadavkami.
Sociálna dokumentácia obsahuje:


Identifikačné údaje klienta;



Výsledky použitých štandardizovaných ako aj neštandardizovaných škál, dotazníkov, meracích
a hodnotiacich nástrojov;



Počiatočné, priebežné a následné sociálne posúdenia;



Plán sociálnej intervencie, s postupmi na monitorovanie a meranie pokroku smerom k naplneniu cieľov
(klienta, poskytovaných služieb) a ďalšie informácie o realizácii plánu;



Záznam o predchádzajúcej pomoci klientovi zo strany odborníkov alebo iných zdrojov podpory,
odporúčania pre ďalších odborníkov, vrátane záznamov o ďalšej spolupráci s nimi v prospech klienta;



Dátum, čas a opisy kontaktov s klientom, jeho rodinou a blízkymi osobami, ďalšími subjektmi
napomáhajúcimi pri riešení klientovej situácie;



Hodnotenie naplnenia cieľov sociálnych intervencií a závery;



Iné (napr. z áznam o konzíliách uskutočnených s cieľom zlepšiť služby sociálnej práce / riešiť sociálnu
situáciu klienta);



Záznam o odporúčaní klienta k inému odborníkovi alebo o ukončení poskytovania služieb sociálnej práce;



V prípade písomného povolenia klienta, záznamy o uvoľnených a získaných osobných údajoch /
informáciách z dokumentácie;



Súhlas na spracovávanie osobných údajov klienta v súlade s platnou legislatívou a etickým kódexom
sociálnych pracovníkov.
Vzor dokumentácie (vrátane vzoru informovaného súhlasu klienta), ktorú vedie školský sociálny
pracovník je súčasťou príloh tejto publikácie (viď príloha č. 1).
Závery a odporúčania školského sociálneho pracovníka, ktoré sú súčasťou sociálnej dokumentácie,
by mali byť súčasťou školskej dokumentácie.

III.5.6 Dôvernosť získaných informácií
Pre všetky situácie, ktoré sa viažu na výkon školskej sociálnej práce, platí zásadné pravidlo
o mlčanlivosti. Školský sociálny pracovník je povinný vyžiadať si súhlas klienta alebo jeho zákonných
zástupcov pri všetkých pracovných postupoch, ktoré priamo a nepriamo s ním súvisia, ako aj pri informovaní
tretej osoby, k video alebo audiovizuálnemu zaznamenávaniu a ich zverejňovaniu pre študijné alebo vedecké
účely. Osobitý zreteľ sa venuje informáciám spadajúcim pod ochranu osobných údajov, ktoré sú upravené
osobitým predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov31.

31
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Povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení poskytovania služby alebo pracovného pomeru. Výnimky
môžu byť odôvodnené len na základe vyššej etickej (napr. ochrana života alebo najlepší záujem dieťaťa) alebo
zákonnej požiadavky (napr. oznámenie trestného činu)32.
Školskí sociálni pracovníci musia informovať klientov alebo ich zákonných zástupcov ústne aj písomne
ohľadom požiadaviek dôvernosti a obmedzení predtým, než začnú s poskytovaním služby. To je nevyhnutné
k tomu, aby sa zabezpečilo, že klient má informácie potrebné na poskytnutie informovaného súhlasu a aby
klient porozumel tomu, že sociálny pracovník zverejňuje informácie o klientovi ďalším členom
multidisciplinárneho tímu pracovníkov.

III.5.7 Ukončenie prípadu
Miera úspešnosti poskytnutých služieb školskej sociálnej práce závisí od naplnenia parciálnych
(čiastkových) cieľov a miery spokojnosti klienta a školského sociálneho pracovníka s ich naplnením. Z tohto
pohľadu môže poradenský proces skončiť:
> úspešne (naplnenie cieľov) – Ideálne ukončenie je štandardizácia správania klienta a jeho spoločenského
statusu alebo aspoň maximálna redukcia jeho maladaptívneho správania.
> neúspešne (prerušenie kontaktu, distribúcia, úmrtie) – Klient môže z rôznych dôvodov prerušiť
spoluprácu so školským sociálnym pracovníkom (nezískal od školského sociálneho pracovníka očakávaný
profit, nemá záujem o ďalšiu spoluprácu, nemá dostatok osobnostných vlastností, ktoré by mu
umožňovali systematicky pracovať so svojím problémom, nedôveruje organizácii alebo školskému
sociálnemu pracovníkovi). Rovnako môže spoluprácu prerušiť školský sociálny pracovník, jeden
zo spôsobov je aj distribúcia klienta k inému odborníkovi.
Pokiaľ ide o vhodnosť ukončenia poskytovaných služieb školskej sociálnej práce, mali by sa vziať
do úvahy nasledujúce okolnosti:
– Boli dosiahnuté ciele intervencie?
– Bol naplnený časový plán intervencie?
– Bol daný problém vyriešený natoľko, že klient teraz svojím konaním neškodí sebe ani svojmu okoliu?
– Vynaložil školský sociálny pracovník dostatok času, energie a schopností k tomu, aby boli dosiahnuté ciele
intervencie?
– Prišli klient a školský sociálny pracovník do bodu, kde už nemožno očakávať zlepšenie?
– Stal sa klient nevhodne závislý od školského sociálneho pracovníka alebo zariadenia?
– Bol by pre klienta vhodný iný typ pomoci / starostlivosti?
Samotné uzavretie prípadu by nemalo byť náhle a neočakávané. Jeho podmienky by sa mali prebrať
v začiatočnej fáze a ukončenie by malo byť ohlásené s určitým predstihom. Pred plánovaným ukončením je
vhodné plánovať menej časté stretnutia.
Jednou závažnou okolnosťou týkajúcou sa konca prípadovej práce je to, že v jej priebehu sa môže
klient stať od školského sociálneho pracovníka závislý a bez pomoci školského sociálneho pracovníka nie je
schopný samostatného konania. Hovoríme o prenose, v rámci ktorého dochádza medzi klientom a školských
sociálnym pracovníkom k vytváraniu emocionálnych väzieb.
Blízkosť a určitá dôvernosť vzťahu, v rámci ktorej sa školský sociálny pracovník stáva pre klienta na
určitú dobu jednou z najbližších osôb, od školského sociálneho pracovníka vyžaduje silnú dávku emocionálnej
rovnováhy a sebakontroly, aby v dobe dosiahnutia cieľov mohol vzťah ukončiť. Hodnotiacim kritériom
úspešnosti zásahu je to, že klient si dosiahnutý výsledok udržal, a že po ukončení intervencie jednal
samostatne a primerane jeho možnostiam.
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Niekedy môže byť prekážkou ukončenia prípadovej práce samotný školský sociálny pracovník.
Hovoríme o protiprenose. Ten je charakterizovaný tým, že školský sociálny pracovník premieta do klienta
svoje vlastné problémy a potláčané želania. Klient môže napríklad školskému sociálnemu pracovníkovi
saturovať potrebu byť obdivovaný, milovaný, byť pre niekoho potrebný, byť úspešný a pod. Školský sociálny
pracovník často drží klienta v závislosti od seba, nachádza stále nové okruhy problémov, ktoré treba riešiť.
Tomuto môže školský sociálny pracovník predísť vďaka pravidelnej supervízii.

III.5.8 Katamnéza
Katamnéza je spôsob komunikácie školského sociálneho pracovníka s klientom po určitom čase od
ukončenia prípadovej práce. Cieľom je informovať sa o tom, ako sa klientovi darí, teda ako zvláda rôzne
životné situácie, ako prekonáva problémy. Má tiež preventívnu funkciu, pred možnosťou objavenia sa
recidívy, odstrániť možnosti opätovného spadnutia do problému. Kontakt s klientom môže byť telefonický,
písomný alebo osobný a mal by sa dohodnúť ešte pred ukončením prípadovej práce.

III.6

Skupinová sociálna práca

Každý jedinec sa počas života stane členom viacerých sociálnych skupín, ktoré mu pomáhajú
uspokojovať jeho potreby. Prostredníctvom sociálnych skupín sa jedinec učí poznávať iných ľudí, ako aj seba
samého, napĺňať sociálne roly a riešiť rôzne životné situácie. Medzi takéto sociálne skupiny patrí aj školská
trieda, v ktorej jedinec trávi množstvo času po relatívne dlhú dobu svojho života.
Skupinová sociálna práca sa orientuje na jednotlivcov v kontexte sociálneho prostredia. Má dvojitú
perspektívu – pomáha jednotlivcovi prispôsobiť sa prostrediu a zároveň napomáha prispôsobiť prostredie
potrebám jednotlivcov.
Skupinová sociálna práca predstavuje aj jednu zo základných metód školskej sociálnej práce,
pomocou ktorej sociálny pracovník napomáha sociálnemu fungovaniu skupiny, so zámerom rozvíjať pozitívne
sociálne vzťahy medzi jej členmi a vedie k dosahovaniu spoločných cieľov, alebo požadovanej zmene,
prípadne k rozvoju a svojpomoci.
V kontexte školskej sociálnej práce sa jedná predovšetkým o skupinovú sociálnu prácu s triednym
kolektívom, zameranú na osobnostno-sociálnu výchovu a ďalšie programy primárnej prevencie. V prípade
výskytu rizikového správania sa skupinová sociálna práca zameriava na intervenciu formou skupinového
sociálneho poradenstva a vedenia svojpomocných skupín.

III.6.1 Osobnostno-sociálna výchova ako súčasť nešpecifickej primárnej prevencie
Osobnostno-sociálna výchova sa zaoberá rozvojom kľúčových životných zručností, kompetencií.
Zmyslom zavádzania osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) do škôl je nadobúdanie praktických životných
zručností a podpora detí a mladých ľudí pri hľadaní vlastnej cesty k spokojnému životu a kvalitným
medziľudským vzťahom. Špecifikom OSV je, že predmetom učenia je samotný mladý človek, jeho osobnosť
a jeho vzťahy s ľuďmi.
OSV má mladým ľuďom pomáhať viesť zdravý a zodpovedný život, poskytovať príležitosť premýšľať
o svojich skúsenostiach a vlastnom rozvoji. Cieľom OSV je rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a schopnosť
preberať zodpovednosť za svoje správanie v rôznych životných situáciách. Deti a mladí ľudia sa učia rozumieť
hodnote medziľudských vzťahov a rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.
OSV tak smeruje k rozvoju osobnostných, individuálnych predpokladov každého človeka pre život
so sebou samým i s druhými ľuďmi v aktuálnom spoločenskom kontexte, k rozvoju sociálnych (interakčných,
vzťahových) zručností pre život s druhými ľuďmi a k rozvoju etických predpokladov pre život v spoločenstve
a celkovo na tomto svete.
45 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
OSV je cielená činnosť, ktorá vedie ku konkrétnym výchovným cieľom. Tematických možností
zamerania OSV je veľmi veľa, preto by sme si pri práci s deťmi a mladými ľuďmi mali definovať prioritné ciele
a na ne sa zamerať. Valenta (2006) člení tematické okruhy osobnostnej a sociálnej výchovy do troch častí,
ktoré sú zamerané na rozvoj
 osobnostný
 sociálny
 morálny.
My k tomuto členeniu pridávame ešte duchovný rozvoj ako dôležitú súčasť OSV.
Formulácia cieľov OSV si vyžaduje znalosť jednotlivých tematických možností a tiež metód OSV.
Situácia je zároveň o to náročnejšia, že OSV sa snaží o princíp sprevádzania, ktorý je charakteristický
nedirektívnosťou a preto je dobré, aby si aj deti a mladí ľudia mohli zadefinovať svoj cieľ, ku ktorému chcú
v rámci programov OSV dospieť.
Jednotlivé témy OSV môžeme mladým ľuďom sprostredkovať viacerými spôsobmi33:
1. Spôsob, akým bežne s mladými ľuďmi komunikujeme a jednáme – Od prvej minúty nášho života sa učíme
väčšinu vecí napodobňovaním. Naše okolie na nás vplýva oveľa silnejšie, ako si často krát pripúšťame. Preto
tento zdroj učenia je veľmi úspešný a zároveň náročný na osobnostnú výbavu učiteľov, lektorov či
mládežníckych pracovníkov. Základnou podmienkou programov OSV je rešpektujúca komunikácia, ktorá
spočíva predovšetkým v tom, že sa sami riadime pravidlami a princípmi, ktoré požadujeme od mladých ľudí,
dokážeme rozpoznať iróniu, manipuláciu, nevyžiadané „dobré rady“ a ďalšie prejavy nerešpektujúcej
komunikácie u druhých aj u seba a snažíme sa ich pri práci s mladými ľuďmi vyvarovať.
2. Spôsob, akým využívame pri práci s mladými ľuďmi spontánne neplánované situácie – Práca s mladými
ľuďmi prináša mnoho neplánovaných situácií, ktoré majú veľký potenciál pre osobnostný rozvoj a sociálne
učenie. Môže to byť porušovanie dohodnutých pravidiel, konflikty medzi mladými, ktorých sme svedkami, či
dianie v komunite, kde mladí ľudia žijú. Mnohé z týchto situácií sa často opakujú a keď sa nám ich podarí
vhodne uchopiť, môžeme mladým ľuďom svojím prístupom darovať lekciu OSV. Aj tento spôsob učenia si
vyžaduje viaceré zručnosti a kompetencie na strane pedagóga, či sociálneho pracovníka. Správne uchopenie
neplánovaných situácií pomáha tiež predchádzať výchovne neúčinnej ignorancii, zastrašovaniu či príliš rýchlej sankcii.
3. Začlenením jednotlivých tematických oblastí OSV do vyučovacieho procesu – Všetky vyučovacie predmety
umožňujú pracovať s témami OSV a existujú dva hlavné spôsoby, ako OSV aplikovať v rámci vyučovacieho procesu:
– Používanie metód OSV v rámci ktoréhokoľvek predmetu (napr. metódy kooperatívneho vyučovania –
hranie rolí, brainstorming, reflexia, myšlienková mapa a i.).
– Realizácia tematických programov OSV, ktoré sú obsiahnuté v očakávaných výstupoch jednotlivých
vzdelávacích odborov rámcového vzdelávacieho programu (napr. témy sebapoznávania a komunikácie
v rámci Náuky o spoločnosti či Výchovy k občianstvu a pod.).
4. Realizácia OSV v samostatných programoch – Niektorým témam OSV (napr. sebapoznávanie, komunikácia,
riešenie konfliktov a i.) je dobré venovať sa v samostatných programoch, ktoré umožňujú kvalitnejšiu
a intenzívnejšiu prácu. V rámci školy, ale aj mimo nej to môžu byť pravidelné triednické hodiny, samostatný
predmet OSV, voliteľné semináre a krúžky, koncoročné výlety, špeciálne kurzy pre triedne kolektívy zamerané
na jednotlivé témy OSV a pod.
Pre bližšie informácie o osobnostno-sociálnej výchove, ako aj tipy na jej aplikáciu v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, odporúčame portál http://coolschool.sk/ a program Byť človekom, to stačí...

33

VALENTA, 2006; SRB, 2007
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III.7

Krízová intervencia

Pri práci s klientmi sa školský sociálny pracovník veľakrát dostane do situácie, keď sa na neho obrátia
o pomoc ľudia v ťažkej krízovej situácii. Keďže poskytnutie pomoci si v týchto prípadoch vyžaduje špecifický
prístup, v nasledujúcej časti sa s touto problematikou budeme zaoberať podrobnejšie.

III.7.1 Kríza ako súčasť života
Pojem kríza v psychiatrii, psychológii a psychoterapii označuje extrémnu psychickú záťaž, nebezpečný
stav, životnú udalosť. Tiež môže kríza označovať rozhodujúci obrat v liečbe, či obdobie prechodu medzi
vývojovými štádiami34.
Všeobecne sa tento pojem používa pre akékoľvek situácie, ktoré sú vnímané nepríjemne a negatívne,
ale to je len jeden uhol pohľadu. Častokrát jednotlivé krízy v živote každého jedinca môžu v konečnom
dôsledku (pri primeranom riešení a doriešení) viesť človeka k novým pozitívnym aktivitám a hodnotám35.
A hoci kríza nebýva stavom príjemným, patrí k životu ako jej nevyhnutná súčasť, ktorú nemožno obísť a často
tvorí uzlové momenty nášho života. Aj my sa tak pripájame k autorom, ktorí opisujú krízu ako
nebezpečenstvo, ale súčasne aj ako príležitosť. Chápeme ju ako subjektívne ohrozujúcu situáciu s veľkým
dynamickým nábojom (vnímanú ako bezmocnosť, neschopnosť sa s udalosťou vyrovnať obvyklým spôsobom
a v obvyklom čase), ktorá však v sebe nesie možnosť zásadnej (pozitívnej) zmeny36.
Aby sme si bližšie špecifikovali krízu, opíšeme si symptómy, ktoré ju sprevádzajú37:
- intenzívna kritická udalosť vybočujúca z každodennej reality,
- prežívanie situácie ako stratu, ohrozenie alebo šancu (výzvu),
- prítomnosť negatívnych emócií a zážitkov,
- pocit neistoty z budúcnosti,
- pocit straty kontroly,
- náhle narušenie zvyčajných vzorcov správania jedinca, jeho spôsobu života, denného rytmu, návykov a pod.,
- stav emočného napätia trvajúci určitú dobu (najčastejšie 2 - 6 týždňov, niekedy dokonca mesiacov),
- nutnosť zmeny a prispôsobenie sa novej situácii.
Typológia kríz
Typológia kríz vychádza z rôznych kritérií a riadi sa predovšetkým podľa situácie a okolností, kedy ku
krízam dochádza a podľa faktorov, ktoré je vyvolávajú.
Podľa dĺžky a hĺbky trvania krízy je možné rozlišovať krízy38:
a) Akútne – mávajú jasne ohraničený začiatok a dramatický priebeh s nápadnou manifestáciou príznakov
a silne prežívanými emóciami.
b) Chronické – majú pozvoľný a menej nápadný priebeh, slabo vyjadrené príznaky skôr psychosomatického
charakteru.
c) Kumulované – predstavujú zvláštny typ kríz, ktoré môžu mať akútnu aj chronickú formu. Príčinami
bývajú spomienky na predchádzajúce nespracované a zraňujúce podnety.
Podľa spôsobu manifestácie je možné rozlíšiť krízy39:
- Zjavné – krízy, ktoré si človek uvedomuje, pripúšťa a väčšinou ho nútia čeliť niečomu, čo odporuje jeho
sebaobrazu a hodnotovému systému.

34

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H., 2000
EIS, Z., 1994
36
Porov. VODÁČKOVÁ, D. a kol., 2002; VYMĚTAL, J., 1995; HONZÁK, R., 1994
37
ŠPATENKOVÁ, N. a kol., 2004a
38
MLČÁK, Z., 2005
39
VYMĚTAL, J., 1989
35
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Latentné – také, ktoré si človek neuvedomuje a nechce alebo nemôže si ich pripustiť. Tento stav môže
trvať dlho, väčšinou vedie k nevedomým, často nevýhodným spôsobom adaptácie.

Väčšina autorov vychádza z Baldwinovej typológie, ktorý rozlišuje šesť tried kríz podľa závažnosti40:
1. kríza situačná – vyvolaná predovšetkým vonkajšími príčinami. Ide o problematické situácie, ktoré
v jedincovi vyvolávajú intenzívne pocity tiesne alebo núdze, vzbudzujú v ňom úzkosť a dojem
neodkladnosti a naliehavosti riešenia. Závažnosť je určená subjektívnym nazeraním na situáciu
a dostupnosťou vyrovnávacích faktorov (napr. kríza pri strate zamestnania, kríza pri nevere jedného
z partnerov, kríza rodiny pri zmene bydliska a pod.).
2. kríza tranzitórna – kríza z očakávaných zmien, kríza prameniaca zo situácií, ktoré je možné predvídať
(viažu sa obvykle k prechodu z jednej fázy do druhej, napríklad v rámci rodinného cyklu alebo v rámci
života daného jedinca). Jedinec sa musí počas života stretnúť s množstvom prirodzených prekážok, ktoré
sú dané vývojovými nárokmi. Tieto predvídateľné procesy rastu a dozrievania sú viazané na určité časové
obdobie (napr. kríza pri odchode do dôchodku, kríza pri adaptácii sa na manželské spolužitie, kríza
pri odchode prvého či posledného dieťaťa z rodiny a pod.).
3. kríza prameniaca z náhleho traumatizujúceho stresu – kríza je spôsobená mocnými vonkajšími
stresormi, ktoré človek neočakáva a nemá nad nimi takmer žiadnu kontrolu. Ide o náhle pôsobenie
extrémne silného podnetu s veľkou intenzitou vplyvu na psychický stav postihnutého jedinca.
Najčastejšie súvisia s tzv. závažnými životnými udalosťami, závažnými zo subjektívneho hľadiska toho,
koho sa týkajú. Jedinec sa cíti udalosťou zdrvený a vyrovnávacie stratégie sú ochromené. Na takejto
udalosti nemávajú ľudia vopred vytvorené vzorce správania a v stave šoku potrebujú podporu (napr.
kríza na základe vzniku telesného postihnutia, kríza pri vážnom ochorení dieťaťa, kríza rodiny spôsobená
živelnou pohromou a pod.).
4. kríza dozrievania – kríza vyplývajúca zo psychodynamiky každého jedinca. Pramení z neúčinných
pokusov riešiť v kontexte medziľudských vzťahov základné vývojové otázky, ako sú napr. závislosť, moc,
hodnotové konflikty, dôvera, láska. Vývojová kríza prichádza zvyčajne tam, kde nemohla úspešným
spôsobom prebehnúť kríza tranzitórna. Jej prínosom je, že si jedinec dodatočne rieši to, čo vo svojom
živote preskočil či vyriešil náhradne, a tým aj dočasne (napr. kríza stredného veku, prvá manželská
vývojová kríza, kríza rodiny s problémovým dospievajúcim a pod.).
5. kríza prameniaca zo psychopatológie – kríza spôsobená zvýšenou zraniteľnosťou alebo vnútornou
psychopatológiou. Vzniká na podklade psychických zvláštností alebo porúch, ktoré tvoria jej dispozičný
terén. Môže ísť o osobnostné, neurotické a psychotické poruchy rôzneho pôvodu, ale tiež napríklad
o poruchy v zmysle rôznych závislostí, či len o zvýšenú citlivosť a zraniteľnosť týchto osôb najmä voči
zvýšenej psychickej záťaži. Psychopatológia urýchľuje alebo komplikuje krízu. Napr. kríza na základe
depresívneho ochorenia, kríza manželov pri závislosti partnera od alkoholu alebo drog, kríza rodiny
pri spolužití s členom so psychotickým ochorením a pod.)
6. neodkladné krízové stavy – ide o situácie, ktoré so sebou nesú vysoký potenciál naliehavosti. Patria sem
akútne stavy, ktoré môžu, ale tiež nemusia sprevádzať prebiehajúce psychické ochorenia – napr. akútne
psychotické stavy, stavy alkoholovej či drogovej intoxikácie a problémy spojené s kontrolou impulzov,
ako je samovražedné alebo vražedné správanie, nekontrolovateľná zlosť a agresia, panická úzkosť, stavy
spojené s extrémnym psychickým vypätím.

40

Porov. ŠPATENKOVÁ, N. a kol., 2004a; BAŠTECKÁ, B. a kol., 2005; VODÁČKOVÁ, D. a kol., 2002
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Príčiny krízy
Ďalej rozlišujeme vonkajšie a vnútorné príčiny krízy.
Vonkajšie podnety možno rozdeliť do troch základných oblastí:
 Strata (úmrtie blízkej osoby, rozvod, rozvrat manželstva, nenaplnenie očakávanej situácie);
 Zmena (zdravotného stavu, zamestnania, finančného stavu, rodinného systému a pod.);
 Voľba (medzi rovnakými kvalitami alebo ambivalentná voľba).
Medzi vnútorné príčiny krízy môžeme zaradiť:
 Nutnosť prispôsobenia sa vlastnému vývoju a zmenám z toho prameniacich, to znamená, že príčinou
krízy môže byť práve neschopnosť vyhovieť požiadavkám vývoja, nárokom, zodpovednosti.
 Náhradné opatrenia – aby mohlo v našom živote dôjsť k plynulému vývoju za nepriaznivých podmienok,
je občas potrebné prijať náhradné opatrenia. Sú to tie kroky a stratégie, ktoré problém síce neriešia, ale
v najťažších chvíľach umožnia preklenutie situácie.
Na vzniku krízy sa môžu podieľať aj ďalšie príčiny. Nie je možné zostaviť úplný zoznam udalostí, ktoré
môžu byť príčinou krízy. Kríza je stavom čisto subjektívnym. To, čo pre jedného môže znamenať bezvýznamnú
životnú epizódu, môže pre iného znamenať príčinu dezintegrácie osobnosti41. Rovnako závisí pochopiteľne
od mnohých ďalších okolností, napríklad od postoja človeka k danej udalosti, od miery sociálnej opory
v ťaživej situácii, spôsobu prijatia a zaobchádzania s nepriaznivými okolnosťami, vekového obdobia, kedy
človeka kríza zastihne atď.42

III.7.2 Priebeh, prejavy a dôsledky krízy
Krízu treba chápať ako proces, ktorý má určitú zákonitú postupnosť a ktorý môžeme rozdeliť
do niekoľkých štádií:43:
Prvá fáza: Vnímame ohrozenia a aktivizovanie vyrovnávacích stratégií – Každý človek je počas svojho života
vystavený obdobiam vzrastajúceho vnútorného a vonkajšieho napätia, ktoré narušuje jeho bežný stav
rovnováhy s okolitým prostredím. Tieto situácie sú zvyčajne vyvolané nejakou ohrozujúcou (nebezpečnou)
udalosťou, ktorá môže byť ojedinelá, ale môže ísť aj o sériu menších udalostí, ktoré sa kumulujú. Takáto
udalosť naruší emočnú rovnováhu daného človeka. Väčšinou ide o krátkodobé, často nepozorované zvýšenia
napätia, ktoré spustia adaptačné vzorce - stratégie správania sa zamerané na vyrovnanie sa s danou
udalosťou. Môže však ísť aj o situácie, ktoré vyvolajú u človeka šok. Ak sa obvyklé vyrovnávacie stratégie
neosvedčia, nastupuje druhá fáza.
Druhá fáza: Zažívanie pocitu zraniteľnosti a nedostatku kontroly nad situáciou – Napätie narastá, jedinec si
ho začína plne uvedomovať, mobilizujú sa vedomé spôsoby riešenia problému metódou pokus - omyl. Použité
spôsoby riešenia problému sú ovplyvňované okrem iného vekom, pohlavím, zdravotným stavom,
osobnostnými vlastnosťami, situačnými vplyvmi, charakterom životných situácií, skúsenosťami s riešením
krízy, schopnosťou zvládať náročné životné situácie, prítomnosťou sekundárnych, čiže spolupôsobiacich kríz,
náboženským presvedčením, existenciou sociálnej opory. Ak sa problém nepodarí vyriešiť, napätie ešte viac
stúpa a je pociťované ako úzkosť, nepohoda a jedinec vstupuje do ďalšej fázy.
Tretia fáza: Hľadanie nových metód riešenia problému, signalizovanie potreby pomoci – V tejto fáze jedinec
skúša inovovať metódy riešenia problému. Nové spôsoby riešenia problémov môžu priniesť rozuzlenie
a vrátiť jedinca na predkrízovú úroveň fungovania. V tejto fáze je jedinec zároveň najviac otvorený pomoci
zvonka, signalizuje potrebu pomoci a ochotu túto pomoc prijať. Bežné obranné mechanizmy slabnú, obvyklé
41

ŠPATENKOVÁ, N., 2004a
KLIMPL, P., 1998.
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VODÁČKOVÁ, D. a kol., 2002.; ŠPATENKOVÁ, N. a kol., 2004a
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adaptačné mechanizmy sa neosvedčili a ego sa stáva prístupnejšie k vonkajšiemu ovplyvňovaniu a zmene. V
tomto období môže minimálne úsilie priniesť maximálny efekt; nepatrná, správne zameraná pomoc môže
byť efektívnejšia ako rozsiahla pomoc v období menšej emocionálnej prístupnosti. Nasleduje obdobie
postupnej reorganizácie, pokým opäť nie je dosiahnutý stav rovnováhy. V tejto fáze dochádza
k preorientovaniu a novému orientovaniu na osoby a aktivity v okolí a k znovunájdeniu rovnováhy, spoločne
s vytváraním reálnejšieho sebaobrazu. Počas reintegrácie sa môže objaviť nové ego, môžu sa vyvinúť nové
adaptačné mechanizmy, ktoré umožnia jedincovi efektívnejšie sa vyrovnať s inými náročnými životnými
situáciami v budúcnosti. Ak však jedinec ani v tejto fáze nenašiel pomoc a sám nevie problém vyriešiť, ani sa
mu nejako vyhnúť alebo ho nanovo definovať, napätie stúpa k vrcholu a kríza sa prehlbuje.
Štvrtá. fáza: Prevládanie závažnej psychologickej dezorganizovanosti – V tomto bode, keď prestávajú
fungovať adaptačné mechanizmy, sa jedinec ocitá v stave akútnej krízy. Dochádza k dezorganizácii a rozvoju
psychiatrických symptómov. Úzkosť a reakcie na ňu sa podobajú stavom paniky. Objavujú sa hlboké
kognitívne, emocionálne a psychologické zmeny. Hĺbka a rozsah psychických zmien vyvolaných kritickou
udalosťou nie je závislá iba od intenzity pôsobiacej príčiny, ktorá krízu vyvolala. Určujúca je tiež subjektívna
závažnosť kritickej udalosti, dynamika a štruktúra osobnosti jedinca v súvislosti s jeho individuálnou životnou
históriou a perspektívou a v neposlednom rade je dôležitým činiteľom aj blízke sociálne prostredie jedinca
a jeho podpora. V tejto fáze sila vnútorného utrpenia skresľuje „optiku“ vnútorného prežívania a zorné pole
človeka má tendenciu sa zužovať na úzky výsek vnemov. V tejto fáze sa javí odborný zásah ako
najproduktívnejšie opatrenie.
Ak však nie je v kritickom úseku poskytnutá potrebná pomoc, môže si jedinec osvojiť neadekvátne
a maladaptačné vzorce, ktoré sa neskôr prejavia oslabenou schopnosťou primerane fungovať. Nezvládnutie
krízového stavu môže viesť až k vzniku syndrómu psychického ohrozenia. Človek v tejto situácii je ohrozený
v telesnej i psychickej jednote. Nedokáže uniesť svoje psychické zážitky, nevie si s nimi poradiť a zvládnuť ich.
Tento stav môže vyústiť v niektorý zo symptómov duševného či telesného ochorenia.
Syndróm psychického ohrozenia sa prejavuje podobnými spôsobmi správania, ktoré sa vyskytujú pri akútnych
reakciách na stres44:
 Zmena emočného prežívania – v závislosti od typu osobnosti i od vonkajšej situácie, môžu mať emočné
reakcie rôznu kvalitu: úzkosť, hnev a agresia, depresia, apatia.
 Oslabenie kognitívnych funkcií – v záťažovej situácii sa zhoršuje úroveň logického uvažovania.
Významnejšia zmena emočného ladenia môže zťažovať spracovanie informácií, rušivo môžu pôsobiť aj
rôzne asociácie a vtieravé myšlienky, vyvolané zážitkom stresu.
 Uvedomenie záťaže aktivizuje psychické obranné mechanizmy – obranné reakcie môžu byť rôzne,
individuálne špecifické. Ich zmyslom je zachovanie psychickej rovnováhy jedinca.
Reakcie na stres môžeme podľa charakteru prejavov rozdeliť na45:
- aktívne – O aktívnej reakcii sa niekedy hovorí aj ako o reakcii útok alebo únik. Cieľom je pripraviť telo
na rýchlu a produktívnu akciu. Pri úniku zo situácie, ktorú jedinec nevie riešiť iným, lepším spôsobom,
s ktorou sa nedokáže vyrovnať, uniká buď zmenou postoja k danej situácii, hľadaním podpory, alebo
rezignáciou na uspokojenie a pod. Naopak, útok je aktívna obrana. Znamená všeobecnú tendenciu
nejakým spôsobom s ohrozujúcou a neprijateľnou situáciou bojovať. Človek môže zaútočiť priamo
na predpokladaný zdroj ohrozenia, alebo sa zameria na náhradný objekt. Agresia môže byť obrátená aj
voči sebe samému, môže sa prejaviť verbálnym sebaobviňovaním, v krajnom prípade až suicidálnymi
tendenciami.
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pasívne – O pasívnej reakcii sa niekedy hovorí ako o reakcii „mŕtvy chrobák“. Človek sa väčšinou
neprejavuje a ničoho nedožaduje. Mylne môže byť považovaný za statočného alebo necitlivého či
„rozumného“. V skutočnosti táto reakcia svedčí o hlbšej šokovej reakcii a môže skrývať zážitok
depersonalizácie, derealizácie a hlbokej disociácie.
V prípade, že sa reakcie na traumatizujúci podnet objavia s oneskorením niekoľkých týždňov aj
mesiacov, hovoríme potom o posttraumatických reakciách. Objavujú sa najmä u ľudí s dobrými obrannými
mechanizmami, dobrou sebakontrolou alebo u tých, ktorí si nemôžu v akútnej situácii „dovoliť“ reagovať.
Prejavujú sa početnými zmenami na fyzickej, emočnej aj sociálnej rovine. Problémom je aj to, že nie vždy sú
dávané do súvislosti s traumatickou udalosťou a navodzujú tak pocity zmätku a nepochopiteľnosti. Veľmi
typickou súčasťou posttraumatických reakcií sú somatizácie, keď sa neprežité a nevyjadrené emócie,
posilňované pretrvávajúcim telesným napätím, prejavujú ako bolesti či telesné problémy46.
V niektorých prípadoch však ani odborný zásah nezaistí úplnú stabilizáciu osobnosti a u človeka sa
môže rozvinúť posttraumatická stresová porucha. Typickými príznakmi posttraumatickej stresovej poruchy
sú opakované záblesky oživenej traumy, ktoré sa objavia v nečakaných situáciách (flashbacky), ďalej nočné
mory, ťažkosti so zaspávaním, nespavosť atď. Môže sa aj objaviť stály pocit necitlivosti a emočná otupenosť,
sluchové halucinácie, zvýšená citlivosť na nepatrné podnety, zvýšená dráždivosť, subjektívne telesné vnemy,
psychogénna amnézia, strata záujmu o čokoľvek, nereagovanie na okolie, zlá koncentrácia, vyhýbanie sa
činnostiam a situáciám, ktoré postihnutému pripomínajú traumu. Nezriedka sa pridáva i úzkosť či depresia
a samovražedné myšlienky.
-

III.7.3 Možnosti pomoci v kríze
V súvislosti s riešením krízy môžeme hovoriť o:
- neformálnej pomoci, ktorá zahŕňa najmä svojpomoc a vzájomnú pomoc,
- formálnej pomoci, ktorú chápeme ako inštitucionalizovanú odbornú pomoc (krízová intervencia).
Svojpomoc
Svojpomoc sa uskutočňuje predovšetkým pomocou vyrovnania sa s náročnými situáciami (coping –
zvládanie), prípadne použitím obranných mechanizmov47.
Zvládanie náročnej situácie (vyrovnanie sa s ňou) nie je jednorazovou záležitosťou, ide skôr o dynamický
proces. Nie je to ani automatická reakcia jedinca, práve naopak, vyžaduje si určitú (vedomú) snahu a námahu
konajúcej osoby. Zvládanie náročnej situácie je snahou riadiť dianie, pričom rozlišujeme dve hlavné formy48:
 Zvládanie zamerané na problém – zahŕňa v sebe úsilie pôsobiť na prostredie, ovplyvniť ho a zmeniť.
Jedinec sa pokúša hľadať adekvátne informácie, preformulovať a redefinovať problém a nájsť iné,
alternatívne spôsoby riešenia situácie.
 Zvládanie zamerané na emócie - reflektuje rozvinutie prirodzeného egocentrizmu. Jedinec sa sústreďuje
na vlastnú osobu a vlastné emócie. Nepríjemné napätie sa pokúša redukovať únikovými obrannými
mechanizmami.
Obrannými mechanizmami rozumieme stabilné predpoklady jedinca reagovať na náročné životné
situácie určitým spôsobom. Obranné mechanizmy používame občas všetci. Pomáhajú nám prekonať
nepríjemné situácie, pokým nie sme schopní vyrovnať sa s nimi priamo. Medzi hlavné obranné mechanizmy
patria49:
46

VODÁČKOVÁ, D. a kol., 2002
VYKOPALOVÁ, H., 2007
48
ŠPATENKOVÁ, N. a kol., 2004a
49
ATKINSON, R. L., et al., 2003
47

51 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
>
>

Vytesnenie – vylúčenie príliš ohrozujúcich alebo bolestných impulzov či spomienok z vedomia.
Racionalizácia – prisúdenie logických alebo sociálne žiaducich motívov našim aktivitám, aby sme
pôsobili racionálnym dojmom.
> Reaktívne formácie – neakceptovateľné sklony sú potlačené a nahradené opačnými sklonmi.
> Projekcia – pripisovanie vlastných nežiaducich vlastností druhým, v prehnanej forme.
> Intelektualizácia – pokus oddeliť sa od stresujúcej situácie používaním abstraktných, intelektuálnych
výrazov.
> Popretie – popieranie existencie nepríjemnej skutočnosti.
> Presunutie – motívy, ktoré nemožno uspokojiť v určitej forme, sú presmerované na náhradné ciele.
Používanie obranných mechanizmov sa stáva nežiaduce, keď sa stanú prevládajúcim spôsobom
reagovania na problémy.
Vzájomná pomoc
Kríza postihuje predovšetkým daného jedinca a preveruje jeho schopnosť adaptability
(prispôsobivosti), zároveň sa však dotýka aj jeho najbližšieho prirodzeného sociálneho okolia – rodiny,
príbuzných, priateľov. Vzájomnou pomocou je tak myslené poskytnutie pomoci od blízkych osôb vo forme
emocionálnej podpory, praktickej pomoci, rady a informácií a pod.
Zmyslom vzájomnej pomoci je vytvorenie akceptujúceho, nestresujúceho prostredia, v ktorom človek
môže uspokojiť potrebu byť vypočutý a pochopený, zažije empatiu, účasť50. Túto neformálnu pomoc v kríze
môžeme zaradiť pod sociálnu oporu, čím rozumieme pomoc, ktorá je poskytovaná druhými ľuďmi človeku,
ktorý sa nachádza v záťažovej situácii. Sociálna opora má priamy vplyv na zníženie stresu a má tlmiaci vplyv
na krízové situácie. Je tiež dôležitým determinantom duševného zdravia a subjektívnej pohody. Ak systém
sociálnej opory chýba, vedie to k zníženiu psychickej odolnosti jedinca a jeho možnosti si s krízou poradiť.
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad funkcií sociálnej opory.
Funkcie
sociálnej opory
Emocionálna
opora

Terminologické
varianty

Praktické príklady

Teoreticky opísaný prínos
sociálnej opory

Opora uisťujúca
o rešpekte, úcte,
dôležitosti, cene;
osobný vzťah;
dôverný vzťah.

Človek v kríze má možnosť bez obáv
ventilovať svoje pocity, starosti,
trápenie; vyjadrenie sympatií
a náklonnosti druhému; prejavenie
starostlivosti, akceptovanie druhých
takých, akí sú.

Vedie u jedinca k posunu, či
zmene hodnotenia miery svojho
ohrozenia udalosťami; zvyšuje
sebahodnotenie, redukuje
úzkosť, strach, depresie;
motivuje ku zvládnutiu
záťažových situácií.
Pomáha jedincovi riešiť praktické
problémy; rozširuje časový
priestor pre iné aktivity, pre
relaxáciu, posilňuje snahy zvládať
záťaž.
Poskytuje jedincovi viac
užitočných informácií, ľahšiu
dostupnosť informácií, ktoré
potrebuje; poskytuje mu
konkrétnu pomoc pri získavaní
potrebných služieb, čo môže
viesť k efektívnejšiemu zvládaniu
úloh.

Inštrumentálna Opora poskytnutím
hmotnej pomoci;
opora
praktická opora;
materiálna pomoc.

Informačná
opora

50

Poskytnutie rady,
odporučenia; opora
posúdením /
zhodnotením
situácie, kognitívne
poučenie, riešenie
problému.

Poskytnúť alebo obstarať peniaze,
veci do domácnosti, zaistiť dopravu,
stráženie detí, pomoc pri
zabezpečení chodu domácnosti,
údržbe a opravách.
Nasmerovať záujemcu k potrebným
zdrojom informácií, informačným
prameňom; odporučiť alternatívne
spôsoby činnosti; poskytovanie rád
o účinnosti postupov a pod.
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Opora
poskytovaná
(sociálnym)
spoločenstvom

Pocit
spolunáležitosti;
socializácia;
začlenenie,
včlenenie

Zúčastňovať sa nejakých spoločných
aktivít, spoločne sa zúčastňovať
náboženských obradov, spoločne
rekreovať, posedieť v reštaurácii,
kultúrne sa vyžiť a pod.

Opora
potvrdením
platnosti

Spätná väzba,
sociálne
porovnávanie.

Dosiahnuť konsenzus vo videní
problémov, vhodnosti /nevhodnosti
správania sa jedinca, vyjadrenie
emócií jedinca o svojom postavení
v konkrétnej sociálnej skupine,
v spoločenstve ľudí.

Navodzuje u jedinca kladné
emócie, čo mu umožňuje na
chvíľu sa odpútať od záťaže,
pookriať; odvádza myšlienky od
neustáleho zapodievania sa
problémami.
Znižuje pocit jedinca, že je mimo
normy; dáva mu zažiť pocit, že
to, čo prežíva, ľudia naokolo
akceptujú; umožňuje porovnanie,
ktoré je pre jedinca priaznivé.

Tab. č.2: Sociálna opora51
Krízová intervencia
Hlavný cieľ krízovej pomoci spočíva v stabilizácii stavu klienta a znížení nebezpečenstva, že sa bude
krízový stav ďalej prehlbovať. Krízová intervencia pomáha sprehľadniť a štrukturovať klientovo prežívanie
a zastaviť ohrozujúce či iné kontraproduktívne tendencie v jeho správaní. Krízová intervencia sa zameriava
len na tie prvky klientovej minulosti či budúcnosti, ktoré bezprostredne súvisia s jeho krízovou situáciou.
Krízový pracovník podporuje klienta v jeho kompetencii riešiť problém tak, aby dokázal aktívne
a konštruktívne zapojiť svoje vlastné sily, schopnosti a využil potenciál prirodzených vzťahov. Krízová
intervencia sa odohráva v rovine riešenia klientovho problému a prekonávania konkrétnych prekážok.
Perspektívnym cieľom je pracovať s klientom na blízkej budúcnosti, a ak je to vhodné, nasmerovať ho
na ďalšie možnosti riešenia jeho situácie52.
Krízová intervencia je poskytovaná špecialistami ako komplexná odborná služba po dobu niekoľkých
dní tak, aby sa zvýšila schopnosť jedinca zvládať situáciu, vrátili sa pocity bezpečia a celkovo sa tak zlepšila
kvalita života, prípadne sa dostala na úroveň pred krízou.
Táto služba môže obsahovať tieto základné činnosti:
 Poskytnutie ubytovania.
 Poskytnutie stravy alebo pomoc pri zabezpečení stravy.
 Sociálno-terapeutické činnosti.
 Pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí.

III.7.4 Formy a princípy poskytovania krízovej intervencie
Formy krízovej intervencie je možné rozlišovať podľa rôznych kritérií. Podľa typu kontaktu pracovníka
krízovej intervencie s klientom rozlišujeme:
 prezenčnú formu – ide o intervenciu tvárou v tvár (osobný kontakt klienta s krízovým pracovníkom)
a možno ju realizovať ambulantne, ústavne alebo prostredníctvom terénnych a mobilných služieb.
 dištančnú formu – predstavuje krízovú intervenciu prostredníctvom telefónu alebo internetu, v tomto
prípade možno povedať, že ide o kontakt klienta s inštitúciou, pracovník môže zostať anonymný.
Krízová intervencia tvárou v tvár
Krízová intervencia formou osobného kontaktu umožňuje vytvoriť vhodný časový rámec
pre poskytnutie pomoci, a tým tiež poskytuje možnosť dohodnúť sa s klientom na záväznom pláne stretávania
sa. Z toho vyplýva aj možnosť pracovať s klientom viac systematicky, preskúmať jeho problém viac do hĺbky,
51
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v širšom kontexte a využiť tak pri práci s klientom viaceré metódy práce. Krízová intervencia tvárou v tvár
oproti dištančnej krízovej intervencii zahŕňa možnosť pozorovať širokú škálu verbálnych a neverbálnych
reakcií klienta a klientovi naproti tomu poskytuje možnosť bohatej verbálnej a neverbálnej spätnej väzby.
Krízový pracovník tak komunikuje aj pomocou gest, mimiky, pohybov či vzdialenosti. Pri krízovej intervencii
formou osobného kontaktu je potrebné brať do úvahy aj „reč priestoru“ a vytvoriť bezpečné prostredie.
Nevýhodou tejto formy pomoci však môže byť z pohľadu klienta nutnosť prekonať predsudky a obavy, ktoré
klient väčšinou v týchto situáciách prežíva a nutnosť prekonať vnútorné zábrany, ktoré ho môžu
od vyhľadania pomoci úplne odradiť.
Dištančná krízová intervencia
Dištančná krízová intervencia môže prostredníctvom telefónu alebo internetovej komunikácie
poskytnúť pomoc mnohým klientom, ktorí takúto pomoc nemôžu dostať iným spôsobom, prípadne nie sú
schopní pomoc iným spôsobom prijať. Výhodou tejto formy pomoci je jej ľahká dostupnosť a anonymita
klienta, ktorý môže kontakt kedykoľvek ľahko prerušiť a nemusí prekonávať obavy a vnútorné zábrany, aby
vyhľadal pomoc. Klient sa môže cítiť subjektívne bezpečnejšie v porovnaní s osobným kontaktom,
pre krízového pracovníka je však táto forma pomoci náročnejšia vzhľadom na to, že pri nej nie je možné využiť
neverbálnu zložku komunikácie.
Pri telefonickej krízovej intervencii je potrebné pracovať s veľkou intenzitou, hneď v úvode je
potrebné nadviazať s klientom kvalitný vzťah a zamerať sa na aktuálny problém53. Telefonický rozhovor je
špecifický pomerom verbálnej (slová a ich význam) a paralingvistickej zložky (rytmus reči, tempo, hlasitosť,
melódia, zafarbenie hlasu, pauzy a pod). Krízový pracovník musí nadobudnúť zručnosť dobre vládnuť
jazykom, správne a citlivo formulovať slová, nachádzať pomenovanie pre veci a javy, ktoré možno bežne
pomenovávať nemusí. Prostredníctvom slov, zvukov a ticha vniesť do rozhovoru stabilitu a bezpečie, zapojiť
do rozhovoru čo najviac zmyslov, aby v ňom bolo miesto pre telo, pre autentické pocity, pre fantáziu, ako aj
pre budúcu zmenu54.
Internetová komunikácia prostredníctvom písaného slova je o to náročnejšia, že k dispozícii sú iba
slová a ich význam. Veľmi vhodné je preto požívať aj emocionálne ikonky (napr. úsmev :-) a iné.) a overovať
si správnosť pochopenia vysielajúcich signálov u príjemcu.
Medzi základné charakteristiky poskytovania odbornej krízovej pomoci patrí55:
 Princíp dostupnosti – dostupnosť informácií o možnostiach poskytnutia núdzovej pomoci, dostupnosť
v každom čase (nepretržitá prevádzka pomoci), vonkajšia bezbariérovosť – dostupnosť pomoci napr.
v dosahu verejnej dopravy, krízová pomoc poskytovaná v zariadení aj v teréne a pod.
 Princíp individuality prežívania krízy – kríza je subjektívna záležitosť, pre niekoho môže byť vzniknutá
udalosť krízou, pre iného nie, na rovnakú krízovú situáciu môžu tiež rôzni ľudia reagovať rôznymi
spôsobmi.
 Princíp komplexnosti starostlivosti – starostlivosť by mala brať do úvahy kontext vzťahov klienta, v kríze
sa väčšinou jedinec neocitol osamotene, jeho situácia sa týka priamo alebo nepriamo celého vzťahového
systému, kríza v systéme môže mať na jedinca vplyv a môže jeho krízu dokonca spúšťať. Človek sa
do krízy dostáva celý, so svojou dušou, telom a vzťahmi, a preto by mala krízová intervencia obsiahnuť
celý bio-psycho-sociálno-duchovný rozmer človeka.
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 Princíp vnútornej bezbariérovosti – pomoc citlivo poskytovaná vzhľadom na rozdiely veku, pohlavia,
pôvodu, náboženskej a sexuálnej orientácie, rúcanie subjektívnych bariér ponúknutím viacerých foriem
pomoci: sieť kontaktných miest, krízových centier, liniek dôvery a následných služieb a i.
 Princíp nadväznosti – starostlivosť by mala byť kontinuálna, mala by zahŕňať kvalitné odovzdávanie
informácií medzi kolegami a tiež ďalším odborníkom v rámci následnej odbornej pomoci a služieb,
poskytnutie pomoci klientovi pri nadviazaní kontaktu s ďalšími odborníkmi.
Každý konkrétny príklad krízovej situácie (napríklad smrť blízkeho človeka alebo zážitok znásilnenia)
má svoje špecifiká a vyžaduje si špeciálny postup. Niektoré možnosti krízovej intervencie školského
sociálneho pracovníka opíšeme v druhej časti publikácie, pri opise jednotlivých foriem rizikového správania
a sociálno-patologických javov ohrozujúcich deti a mladých ľudí.
Školským sociálnym pracovníkom, ktorí sa chcú špecializovať v oblasti krízovej intervencie,
odporúčame ďalšie odborné vzdelávanie.
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IV.

Podmienky výkonu služieb školskej sociálnej práce

V 21. storočí budú odborníci čeliť pribúdajúcim tlakom na zmeny v definíciách osobnosti a rodiny,
rozdielom v kvalite vzdelania a zdravotnej starostlivosti, ako aj zmenám na pracovnom trhu v dôsledku
technologického pokroku, ktoré ovplyvnia fungovanie a proces učenia detí nielen v školskom prostredí, ale
aj v rámci komunít.
Úlohou škôl v 21. storočí je preto sprostredkovať vedomosti a rozvíjať zručnosti a hodnoty, ktoré
pripravia žiakov na rýchlo sa meniaci svet. Dnešné školopovinné deti budú prežívať viac sociálnych,
technologických a globálnych zmien ako akákoľvek iná generácia pred nimi a školy zohrávajú dôležitú úlohu
pri príprave žiakov aj na tieto neznáme výzvy. Sociálni pracovníci, v spolupráci s pedagogickými a odbornými
zamestnancami škôl, hrajú kľúčovú úlohu nielen v pomoci pri zvládaní stresu, ktorý prichádza s touto zmenou,
ale aj v pomoci prijať zmeny, adaptovať sa na nové situácie a posilniť ich flexibilitu. Preto dôležitou súčasťou
prípravy na život sú aj programy osobnostno-sociálneho rozvoja, zamerané na rozvoj komunikačných
a rozhodovacích zručností, kritického myslenia, duševného zdravia, morálnych hodnôt, kultúrnej citlivosti,
rešpektujúceho prístupu a ďalšie, ktoré pripravia žiakov na naplnený život v multikultúrnej spoločnosti.
Na Slovensku nás ešte čaká dlhý proces. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce, ako stavovská organizácia, potrebuje iniciovať odbornú diskusiu s ministerstvami
(Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)
o potrebe systematického riešenia sociálnych problémov žiakov na školách a možných riešeniach súčasnej
situácie. Za jedno z najefektívnejších riešení tejto problematiky považujeme práve systematické etablovanie
školskej sociálnej práce do škôl.
Odborná príprava školských sociálnych pracovníkov by mala zahŕňať prípravu na zvládanie širokej
škály prichádzajúcich výziev a meniacich sa problémov, rozvíjanie zručností na spoluprácu v rámci
multidisciplinárneho tímu odborníkov a tiež na prácu s modernými technológiami. Keďže nové výzvy
a vyvíjajúce sa problémy si vyžadujú nové prístupy, školskí sociálni pracovníci potrebujú rozvíjať tiež zručnosti
na hodnotenie svojej praxe, aby zabezpečili vhodnosť používaných metód.
Školská sociálna práca je komplexná, špecializovaná oblasť sociálnej práce, ktorá je ovplyvňovaná
zmenami v politike vzdelávania, novými poznatkami vo výskume, ako aj vyvíjajúcimi sa metódami a formami
praxe, ktoré odzrkadľujú meniace sa potreby spoločnosti. Pre našu slovenskú spoločnosť je výzvou hĺbkovo
preskúmať súčasné problémy žiakov a nastaviť vzdelávací systém tak, aby celostne pokryl potreby žiakov
a riešil výzvy meniacej sa spoločnosti.
Táto časť publikácie ponúka návrhy podmienok na výkon služieb školskej sociálnej práce na Slovensku.

IV.1

Návrh na kvalifikačný predpoklad školského sociálneho pracovníka

Vo väčšine štátov sa ako kvalifikačný predpoklad na výkon školskej sociálnej práce vyžaduje
magisterský titul v odbore sociálna práca. Pritom v mnohých krajinách je používanie titulu sociálny pracovník
podmienené zákonmi, ktorými sa udeľujú licencie, zabezpečuje registrácia alebo certifikácia sociálnych
pracovníkov, prípadne špecialistov v danej oblasti. Cieľom týchto postupov je ochrana verejnosti
a udržiavanie štandardov kvality výkonu sociálnej práce. Okrem povinnej registrácie sociálnych pracovníkov
tomu nie je inak ani na Slovensku.
Odborné vedomosti nadobúdajú sociálni pracovníci počas vysokoškolského a celoživotného
vzdelávania. Sociálni pracovníci majú magisterský titul zo študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca, zo sústavy
študijných odborov, akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Študijný odbor
sociálnej práce poskytuje základné vzdelanie, požadované pre všetky špecializácie praxe sociálnej práce.
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Školskí sociálni pracovníci sa pri výkone svojej profesie stretávajú s množstvom rôznych sociálnych
problémov. Činnosti a metódy práce školského sociálneho pracovníka sú preto rozmanité a výkon školskej
sociálnej práce si vyžaduje rozšírené zručnosti a znalostnú vedomostnú bázu školských sociálnych
pracovníkov. Je preto nevyhnutné, aby sa absolvent sociálnej práce po ukončení magisterského stupňa
vysokoškolského štúdia a zamestnaní sa v škole alebo v školskom zariadení kontinuálne celoživotne vzdelával.
Preto navrhujeme pridať školskú sociálnu prácu 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.
Vychádzajúc z výskumov realizovaných v krajinách s etablovanou školskou sociálnou prácou56, medzi
základné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon školskej sociálnej práce patria tieto oblasti:
1. Základy školskej sociálnej práce – vedomosti o základných teoretických východiskách školskej sociálnej
práce, poznatky z príbuzných vedných disciplín, potrebné k výkonu školskej sociálnej práce;
2. Spolupráca – zručnosť spolupracovať s rodinami, školou a komunitou, ako aj v rámci multidisciplinárneho
tímu odborníkov;
3. Posúdenie životnej situácie klienta – zručnosť pozorovať, zbierať informácie a posúdiť silné stránky
a potreby žiakov v rámci rodiny, školy a komunity;
4. Intervencie – kompetencia uplatňovať v praxi celú škálu postupov a intervencií zacielených
na jednotlivcov, skupiny, rodiny, systém školy a komunitu, pričom dôležitou súčasťou kompetencií je aj
správna administrácia, vypracovávanie a uchovávanie záznamov o intervenciách, evaluácia a supervízia
intervencií;
5. Prevencia – zručnosť rozpoznať potreby preventívneho pôsobenia špecifické pre danú školu, navrhnúť
a uviesť do praxe preventívne opatrenia a služby, ktoré podporia zdravý osobnostno-sociálny rozvoj
a resilienciu všetkých žiakov, pedagógov, rodičov, ako aj komunít, v ktorých žiaci žijú;
6. Profesijný rozvoj – zručnosť sústavne vyhodnocovať efektívnosť svojej práce, cielene a plánovite sa starať
o svoj vlastný profesijný rast, zapájať sa, prípadne realizovať výskum za účelom lepšieho porozumenia
praxi.
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v spolupráci s občianskym
združením PERSONA vypracovala návrh minimálneho štandardu špecializačného vzdelávacieho programu
pre školských sociálnych pracovníkov (viď príloha č. 2) a je pripravená v spolupráci s pracovníkmi rezortov
MPSVR SR a MŠVVaŠ SR vytvoriť aj komplexný systém profesijného rozvoja školských sociálnych pracovníkov.
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IV.2

Návrhy úprav vybraných zákonov

Pre rozvoj školskej sociálnej práce na Slovensku je potrebné okrem iného vymedziť oblasť pôsobenia
školských sociálnych pracovníkov a z toho odvodiť prislúchajúce kompetencie, ktoré budú odlišné
od kompetencií iných odborných zamestnancov škôl, prípadne sa budú vhodne dopĺňať.
Skôr ako sa pozrieme bližšie na vymedzenie kategórií odborných zamestnancov a ich kompetencií
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 138/2019 Z. z.)57, chceme poukázať na definíciu pracovnej
činnosti odborného zamestnanca, ktorou sa podľa predmetného zákona v § 6, ods. 2 rozumie:
a) výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo
špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti s tým súvisiace,
b) poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní
a ostatné činnosti s tým súvisiace alebo
c) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
Nás bude zaujímať priradenie odbornej činnosti sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove
a vzdelávaní kompetentnému odbornému pracovníkovi.
Vymedzenie kategórií odborných zamestnancov upravuje § 23 zákona č. 138/2019 Z. z., ktorí medzi
odborných zamestnancov radí:
a) psychológa a školského psychológa,
b) špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga,
c) kariérového poradcu,
d) logopéda a školského logopéda,
e) liečebného pedagóga,
f) sociálneho pedagóga.
Popis kompetencií jednotlivých kategórií odborných zamestnancov sa nachádza v § 24 až § 27 zákona
č. 138/2019 Z. z.
Medzi kompetencie psychológa v špeciálnom výchovnom zariadení, školskom zariadení výchovného
poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci patrí:
a) vykonávanie psychologickej diagnostiky,
b) poskytovanie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie
a intervencie deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
c) poskytovanie psychologického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov v súvislosti
s deťmi a žiakmi.
Medzi kompetencie školského psychológa v škole a školskom zariadení (okrem školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie) patrí:
a) vykonávanie psychologickej diagnostiky,
b) poskytovanie individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie
a intervencie deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
c) poskytovanie psychologického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom,
d) spolupráca pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
e) poskytovanie súčinnosti psychológovi.
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Medzi kompetencie špeciálneho pedagóga v špeciálnom výchovnom zariadení, školskom zariadení
výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci patrí:
a) vykonávanie špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poskytovanie individuálneho, skupinového alebo
hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a deťom s rizikovým vývinom,
b) vykonávanie činností zameraných na reedukáciu porúch učenia a správania,
c) poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým
zamestnancom a odborným zamestnancom.
Medzi kompetencie terénneho špeciálneho pedagóga patrí:
a) vykonávanie špeciálno-pedagogickej, diagnostickej, poradenskej, preventívnej, výchovno-vzdelávacej
a metodickej špeciálno-pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím,
b) vykonávanie metodickej činnosti,
c) poskytovanie konzultácií a špeciálno-pedagogického poradenstva zákonným zástupcom.
Medzi kompetencie kariérového poradcu v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie
v rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka patrí:
a) vykonávanie diagnostickej činnosti predpokladov a záujmov žiaka,
b) koordinovanie poskytovania a výmeny informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami
a vysokými školami o potrebách trhu práce,
c) poskytovanie informačnej a konzultačnej činnosti, individuálneho a skupinového kariérového
poradenstva pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
d) metodické usmerňovanie činnosti kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
e) spolupráca s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, zamestnávateľmi, strednými
školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami.
Medzi kompetencie kariérového poradcu školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
v sídle kraja patria činnosti v predchádzajúcom odseku, rozšírené o:
a) vykonávanie koncepčných, metodických a supervíznych činností vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva
v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja,
b) podieľanie sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva.
Medzi kompetencie logopéda a školského logopéda patrí:
a) vykonávanie logopedickej diagnostiky a poskytovanie intervencie a poradenstva deťom a žiakom
s narušenou komunikačnou schopnosťou,
b) poskytovanie logopedického poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom.
Medzi kompetencie liečebného pedagóga patrí:
a) poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci deťom a žiakom s narušením alebo ohrozením psychického,
emocionálneho alebo sociálneho vývinu a poruchami správania,
b) poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci a poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým
zamestnancom a odborným zamestnancom.
Medzi kompetencie sociálneho pedagóga patrí:
a) vykonávanie preventívnych činností,
b) poskytovanie poradenstva a intervencie so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených
sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
c) poskytovanie poradenstva zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d) vykonávanie sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, osvetovej činnosti a ďalšej činnosti
v sociálno-výchovnej oblasti.
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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. Rovnako zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní58,
ktorý upravuje systém výchovného poradenstva a prevencie, uvádza medzi činnosťami poskytovanými
v rámci výchovného a psychologického poradenstva (§ 131) aj sociálnu činnosť: poskytovanie sociálneho
poradenstva (§ 131, ods. 4, písm. b) a vykonávanie socioterapie (§ 131, ods. 4, písm. c).
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. Rovnakú kategóriu odborného zamestnanca navrhujeme
zaradiť do § 131, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.. Takýmto odborným zamestnancom je navrhovaný školský
sociálny pracovník.
Medzi zákonne vymedzené kompetencie školského sociálneho pracovníka v zmysle § 27 zákona
č. 138/2019 Z. z. navrhujeme nasledovné:
Školský sociálny pracovník


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 sociálnopatologických javov, ktoré ich ohrozujú;



poskytuje sociálne poradenstvo zákonným zástupcom žiakov, pedagogickým zamestnancom
a odborným zamestnancom;



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.
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IV.2.1 Komparácia profesijných kompetencií odborných zamestnancov škôl
V nasledujúcej časti publikácie sa budeme venovať komparácii profesijných kompetencií odborných
zamestnancov škôl, s navrhovanými kompetenciami školského sociálneho pracovníka. Pozornosť zameriame
na psychológa/školského psychológa a sociálneho pedagóga, nakoľko definícia kompetencií týchto kategórií
odborných zamestnancov má tendenciu sa v niektorých oblastiach prelínať a podobať navrhovaným
kompetenciám školského sociálneho pracovníka.
Komparácia psychologického a sociálneho poradenstva
Kvalifikačným predpokladom na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa je
v zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. úspešné absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia v rámci
študijného odboru psychológia.
Absolventi odboru nadobudli špecifické teoretické poznatky z oblastí základných a špeciálnych
psychologických disciplín, psychodiagnostiky a metodológie, ako aj z oblastí aplikovaných psychologických
disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov v rámci skupín a väčších
systémov/spoločnosti. Majú zručnosti relevantné pre psychologickú diagnostiku, psychologické poradenstvo
a psychologický výskum, sú schopní integrovať teoretické a praktické poznatky a ovládajú postupy
vyplývajúce zo psychologických poznatkov.
Medzi základné kompetencie psychológa a školského psychológa patrí psychologická diagnostika
a psychologické poradenstvo, pričom za základné kompetencie školského sociálneho pracovníka navrhujeme
uznať sociálnu diagnostiku a sociálne poradenstvo.
Základný rozdiel medzi sociálnym a psychologickým poradenstvom je v zameraní. Psychologické
poradenstvo sa zameriava na človeka, jeho vlastnosti, správanie, prežívanie a osobnosť ako celok, prípadne
sebapoznanie a problémy s tým súvisiace. Sociálne poradenstvo sa primárne zameriava na sociálne
fungovanie človeka v kontexte jeho sociálneho prostredia, v ktorom vyrastal a v ktorom momentálne pôsobí.
Psychologické a sociálne poradenstvo majú síce spoločné rovnaké teoretické východiská a využívajú
podobné metódy a techniky práce, ale psychologické poradenstvo je orientované intrapersonálne (osobnosť
jednotlivca a jej zložky), pričom sociálne poradenstvo je orientované extrapersonálne (sociálne fungovanie
jednotlivca a jeho prostredie)59.
Komparácia sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
Kvalifikačným predpokladom na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga je v zmysle § 12, ods.
1 zákona č. 138/2019 Z. z. úspešné absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného
programu sociálna pedagogika, v študijnom odbore pedagogika.
Absolventi odboru majú dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti
o deti a dorast, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy
pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať,
analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby pedagogického poradenstva.
Sociálna pedagogika a sociálna práca predstavujú dve oblasti pomoci človeku, pričom je možné
konštatovať, že sa tieto vedné disciplíny kvôli podobnému predmetu záujmu sčasti prekrývajú. Pri výkone
niektorých odborných činností s vybranými cieľovými skupinami, tak môžu byť využití odborníci oboch
vedných disciplín. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sú týmito spoločnými cieľovými skupinami deti
a mladí ľudia pri vykonávaní vybraných odborných činností akými sú osvetová činnosť a príprava a realizácia
programov primárnej sociálnej prevencie, predovšetkým realizácia programov osobnostno-sociálnej
výchovy, ktorá spadá pod nešpecifickú primárnu sociálnu prevenciu.
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Základný rozdiel medzi sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou je v cieľových skupinách
a v kompetenciách jednotlivých porovnávaných odborníkov.
Pokým sociálna pedagogika je zameraná na cieľovú skupinu detí a mládeže, sociálna práca sa
orientuje na rôznorodé spektrum cieľových skupín.
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 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, 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 žiaduca.
Práca školských sociálnych pracovníkov má významný prínos pri budovaní inkluzívneho prostredia
škôl, aby školy mohli začleniť do vzdelávacieho procesu všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, akým výzvam
musia čeliť vzhľadom na svoje rozdielne schopnosti, rôznorodé zázemie a širokú škálu problémov. Práve
potreba komplexnej pomoci dieťaťu v núdzi a dieťaťu v ohrození je ťažiskovým argumentom na podporu
legitímneho zavedenia školskej sociálnej práce do škôl.
Výhodami etablovania profesie školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov
škôl sú: poskytovanie služieb sociálnej práce a sociálneho poradenstva v súlade s platnou legislatívou
v jednom z najdostupnejších prostredí pre deti a žiakov, promptnosť riešenia sociálnych problémov žiakov,
ktoré ovplyvňujú ich školskú úspešnosť, s možnosťou dlhodobej intervencie a sprevádzania, poskytovanie
služieb odborníkom „zvnútra“, ktorý žiakov pozná, poskytovanie služieb v súlade s potrebami jednotlivých
žiakov, ako aj realizácia systematických preventívnych programov, šitých ma mieru ich účastníkom interným
odborníkom a pod.

IV.3 Pracovné podmienky výkonu školskej sociálnej práce
Pre výkon kvalitných služieb školskej sociálnej práce je potrebné zabezpečiť také podmienky, ktoré
vytvárajú priaznivú atmosféru pre proces práce s klientmi, vrátane optimálneho materiálno-technického
a finančného zabezpečenia služieb.
Je spoločnou zodpovednosťou politikov, stavovských organizácií a zamestnávateľov vytvárať
primerané pracovné podmienky tak, aby práca školských sociálnych pracovníkov prispievala k účinnej
a efektívnej pomoci klientom.
IV.3.1 Pracovná záťaž
Nastavenie primeranej pracovnej záťaže školských sociálnych pracovníkov umožní výber
a implementáciu vhodných intervencií, ako aj monitorovanie služieb a jej výsledkov.
Počet klientov, ktorí využívajú služby školského sociálneho pracovníka, priamo ovplyvňuje schopnosť
školského sociálneho pracovníka na vytvorenie si vzťahov a na kvalitu poskytovaných služieb. V dôsledku
toho, stanovené množstvo klientov v starostlivosti školského sociálneho pracovníka by malo umožniť
zmysluplné časovo primerané príležitosti pre kontakt s klientom.
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Medzi faktory, ktoré je potrebné zohľadniť v súvislosti s prideleným počtom prípadov a pracovným
vyťažením školského sociálneho pracovníka, patria:


zložitosť potrieb klienta, vrátane naliehavosti daného prípadu a požiadaviek na zaobstaranie
nadväzujúcich služieb pre klienta;



dostupnosť inštitucionálnych, komunitných a rodinných zdrojov na uspokojenie potrieb/cieľov klienta;



administratívna podpora a prístup k technológiám.
Na základe uvedeného je potrebné stanoviť adekvátne normatívne počty zamestnancov na pozícii
školského sociálneho pracovníka.
IV.3.2 Profesijný rozvoj
Profesijný rozvoj – rozvoj vedomostí a zručností – je kumulatívny proces, ktorý vyžaduje záväzok školského
sociálneho pracovníka k celoživotnému vzdelávaniu. Miera profesionality výkonu školskej sociálnej práce tak závisí
do značnej miery od vlastnej iniciatívy školských sociálnych pracovníkov a od ich ochoty rozširovať si svoje odborné
vedomosti a zručnosti počas celého obdobia svojho profesionálneho pôsobenia. Dôležitú úlohu však zohrávajú aj
nastavené podmienky celoživotného vzdelávania a kariérneho rastu školských sociálnych pracovníkov.
Po zaradení kategórie školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov v zmysle
§ 27 zákona č. 138/2019 Z. z. by školský sociálny pracovník získal právo na profesijný rozvoj v zmysle § 3 odsek
(1) písm. g), pričom vzdelávanie odborných zamestnancov v zmysle § 42 zákona č. 138/2019 Z. z. zahŕňa
a) kvalifikačné vzdelávanie,
b) funkčné vzdelávanie,
c) špecializačné vzdelávanie,
d) adaptačné vzdelávanie,
e) predatestačné vzdelávanie,
f) inovačné vzdelávanie,
g) aktualizačné vzdelávanie.
Vzhľadom na široké spektrum cieľových skupín školského sociálneho pracovníka a problémov,
s ktorými sa školský sociálny pracovník vo svojej praxi stretáva, vyskytujú sa v profesionálnej praxi školských
sociálnych pracovníkov situácie, ktoré si vyžadujú vedomosti a zručnosti nad rámec obvyklej praxe. Je
potrebné, aby v takýchto situáciách mal školský sociálny pracovník v školstve prístup aj k supervízii
a odborným konzultáciám. Zmyslom supervízie v školskej sociálnej práci je kontinuálne zvyšovanie
profesionálnej kompetencie školských sociálnych pracovníkov, ktorá vedie školských sociálnych pracovníkov
k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klientov pred nekompetentnými a jatrogenizujúcimi
intervenciami a súčasne chráni status profesie. Hlavnými cieľmi supervízie sú:
o verifikácia správnosti postupov pri práci s klientom;
o rozširovanie možností a alternatív práce s určitým prípadom;
o korigovanie neefektívnych postupov;
o prevencia poškodzovania klientov školským sociálnym pracovníkom;
o učenie sa a zbieranie skúsenosti.
Ďalšími, nemenej dôležitými cieľmi sú: pravidelné poskytovanie priestoru k reflexii obsahu a procesu
práce školského sociálneho pracovníka; získavanie spätnej väzby ohľadne obsahu a procesu práce; získavanie
ocenenia a podpory; vytváranie priestoru na vyjadrenie osobnej nepohody, straty záujmu, prenosu
i protiprenosu, ktorý práca mohla u školského sociálneho pracovníka vyvolať; pomoc pri efektívnejšom
plánovaní a využívaní osobných a profesionálnych zdrojov školského sociálneho pracovníka a i60.
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IV.3.3 Hodnotenie práce
Hodnotenie práce školského sociálneho pracovníka je nevyhnutnou súčasťou služieb školskej
sociálnej práce. Hodnotenie zahŕňa integráciu vnútornej a vonkajšej spätnej väzby o postupoch a výsledkoch
práce a prispieva k poskytovaniu vhodných a účinných služieb školskej sociálnej práce, reflektujúcich
individuálne potreby klientov.
Výsledky hodnotenia praxe školskej sociálnej práce prispievajú tiež k potvrdeniu opodstatnenosti
pracovnej pozície školského sociálneho pracovníka, k hodnoteniu výkonnosti školských sociálnych
pracovníkov a k nastaveniu primeranej pracovnej záťaže, slúžia tiež ako podklady k stanoveniu cieľov
a riadeniu rizík školy, školského zariadenia a v neposlednom rade môžu výsledky hodnotenia nájsť svoje
využitie v oblasti výskumu.
Školskí sociálni pracovníci sa spolupodieľajú na priebežnom formálnom hodnotení ich práce
a na posúdení vhodnosti a účinnosti poskytnutých služieb, s cieľom rozvoja svojich kompetencií a skvalitnenia
svojej profesionálnej praxe.
Metódy hodnotenia môžu zahŕňať hodnotenie zo strany nadriadeného pracovníka, sebahodnotenie
školského sociálneho pracovníka, ako aj vzájomné hodnotenie členov multidisciplinárneho tímu a pod.
Štandardy kvality služieb školskej sociálnej práce
Jedným z najefektívnejších nástrojov hodnotenia kvality poskytovaných služieb sú štandardy daných
služieb. Občianske združenie PERSONA v spolupráci so Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce pripravili návrh dokumentu s názvom Štandardy kvality služieb školskej sociálnej
práce v Slovenskej republike (ďalej v texte používané aj v skrátenej forme „Štandardy kvality“)61.
Štandardy kvality majú za cieľ podporovať rozvoj a poskytovanie vysoko kvalitných služieb školskej
sociálnej práce všetkými poskytovateľmi tým, že pomáhajú:
- definovať, rozvíjať a aplikovať ukazovatele kvality služieb;
- definovať kritériá pre hodnotenie služieb a ich výkonu;
- budovať vedomostnú základňu v danej oblasti.
Štandardy kvality boli vytvárané tak, aby v širšom zmysle nadefinovali rozsah služieb, ktoré by mali
školskí sociálni pracovníci poskytovať, vedenie školy podporovať a deti, žiaci a ich rodiny mohli očakávať.
Návrh dokumentu vznikal na základe skúseností zo zahraničia, kde praktizujú školskú sociálnu prácu
už niekoľko desaťročí. V dokumente boli postupne zapracované pripomienky odborníkov z pracovnej skupiny,
ktorá sa v rokoch 2018 – 2020 spolupodieľala na vytváraní podmienok pre etablovanie školskej sociálnej
práce na Slovensku.
Predkladané Štandardy kvality majú tri časti:
1. Pomenovanie oblasti výkonu školskej sociálnej práce a zadefinovanie štandardu kvality výkonu školskej
sociálnej práce v danej oblasti.
2. Ukazovatele naplnenia daného štandardu kvality.
3. Nástroj na sebahodnotenie pre poskytovateľov služieb.
Prvé dve časti môžu organizácie využívať pre plánovanie, implementáciu a vyhodnocovanie svojej
činnosti. Posledná časť ponúka nástroj, ktorý môžu organizácie využiť na sebahodnotenie v oblasti kvality
poskytovaných služieb, podľa týchto navrhovaných Štandardov kvality.
Štandardy kvality ostanú otvoreným dokumentom, ktorý je potrebné pravidelne aktualizovať tak, aby
zodpovedal meniacim sa potrebám školských sociálnych pracovníkov, klientov, ktorým poskytujú služby,
vzdelávacím inštitúciám, ako aj potrebám celej komunity a zároveň odrážal hodnoty profesie školskej
sociálnej práce, súčasnú legislatívu a trendy praxe.
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IV.3.4 Priestorové podmienky školskej sociálnej práce
Pre potreby výkonu školskej sociálnej práce s jednotlivcom a s rodinou, predovšetkým pre
poskytovanie sociálneho poradenstva, je vhodné vyhradiť samostatnú miestnosť, v ktorej sa cíti príjemne
školský sociálny pracovník aj klienti. Miestnosť by mala byť podľa možností zvukovo izolovaná, v opačnom
prípade by mohlo narušenie týchto podmienok súkromia blokovať klienta v jeho otvorenosti.
Vzhľadom na prevažne mladú klientelu školského sociálneho pracovníka, prostredie poradenskej
miestnosti by malo vyzerať čo najmenej formálne. Optimálne je zariadiť kút s kreslami, prípadne iným
pohodlným sedením. Vzbudzuje pocit dôvery, vytvára neúradnú atmosféru a pomáha klientom otvoriť sa
a hovoriť aj o intímnych problémoch. Je dobré zabezpečiť vodu, prípadne kávu, čaj.
Pracovný stôl školského sociálneho pracovníka by mal slúžiť hlavne na vybavovanie administratívy
spojenej s jeho prácou a pri práci s klientom by ho mal využívať len výnimočne. Ak sú hlavnou klientelou žiaci
s problémami ovládania vlastnej agresivity, usporiadanie poradenskej miestnosti musí byť tomu tiež
prispôsobené. Odporúča sa pracovať s klientom cez prekážku (v tomto prípade je stôl vítanou súčasťou),
miestnosť by mala mať dvoje dverí, do miestností sa montuje signalizačné zariadenie, ktoré umožňuje
školskému sociálnemu pracovníkovi včas privolať pomoc, v miestnosti by sa nemali nachádzať nebezpečné
predmety (ostré, pichľavé, ťažké) a pod.
Ak nie je možnosť zriadiť samostatnú miestnosť vhodnú na poradenstvo, je potrebné nájsť
neformálne miesto, ktoré poskytne dostatok súkromia. V miestnosti by nemala byť okrem školského
sociálneho pracovníka iná osoba (bez predchádzajúceho súhlasu klienta), poradenský proces by nemal nikto
rušiť vstupom alebo prechádzaním cez miestnosť a pod.

IV.4

Ďalšie návrhy pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku

Pre etablovanie školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky je potrebné urobiť
viaceré systémové zmeny, ako naznačujú aj výsledky prieskumu, ktorý v roku 2019 realizovalo občianske
združenie PERSONA na vzorke 80tich respondentov z radov pedagogických a odborných zamestnancov škôl,
ako aj pracovníkov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, z odboru sociálno-právnej ochrany a sociálnej
kurately. Výsledky prieskumu poukázali na viaceré „biele miesta“ pri riešení sociálnych problémov žiakov
na školách, ako aj pri realizácii preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým
javom a rizikovému správaniu žiakov.
Z prieskumu vyplývajú tieto závery, hodné zamyslenia:
- Problém dysfunkčných rodín spolu s rizikovým a násilným správaním žiakov patria medzi najčastejšie
sociálne problémy, s ktorými sa respondenti (pedagogickí a odborní pracovníci škôl) najčastejšie vo svojej
praxi stretávajú. Pritom za najzávažnejší druh rizikového správania považujú respondenti (pedagogickí
a odborní pracovníci škôl) jednoznačne šikanovanie, agresivitu a poruchy správania žiakov, záškoláctvo,
užívanie drog.
- Školy iba v malej miere zamestnávajú odborných zamestnancov, ktorých by mohli mať k dispozícii podľa
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský logopéd, liečebný pedagóg,
sociálny pedagóg). Školy mávajú poväčšine iba špeciálneho pedagóga. 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 na riešenie
sociálnych problémov.
- 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
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tak vytvára enormný tlak na pedagogických pracovníkov. Tí však na riešenie sociálnych problémov nemajú
čas, ani kompetencie.
- Riešenia sociálnych problémov žiakov sa mnohokrát zužujú na represívne opatrenia, pokarhania či
„postrašenia“ od autorít (polícia, riaditeľ školy). Chýbajú riešenia sociálnych problémov
multidisciplinárnym tímom odborníkov. Tento prístup k (ne)riešeniu sociálnych problémov vytvára
príležitosti pre vznik bojových pozícií rodič – učiteľ, alebo opozície rodič a pracovník Centra špeciálnopedagogického poradenstva voči „zlému“ učiteľovi. V konečnom dôsledku tento prístup k sociálnym
problémom znižuje a sťažuje možnosti ich riešenia.
- Intervencia interného odborného zamestnanca školy je respondentmi (pedagogickými a odbornými
pracovníkmi škôl) považovaná za najdostupnejšiu a najefektívnejšiu, s možnosťou dlhodobej intervencie
a sprevádzania. Školy, ktoré nedisponujú vlastným odborným personálom, využívajú (v rôznej miere)
služby externých odborníkov, predovšetkým z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Žiaľ personálna kapacita týchto centier je
obmedzená a nedokáže naplniť potreby škôl. Rovnako pracovníci týchto centier často nemajú kvôli svojej
vyťaženosti priestor poskytovať dlhodobú intervenciu a sprevádzanie.
- Zistenia prieskumu tiež ukazujú, že oblasť spolupráce medzi rodinou a školou je často problémová, hoci
v efektivite riešení sociálnych problémov označili respondenti práve rodinu na druhom mieste, čo
znamená, že práve riešenia rodín v spolupráci s odbornou pomocou sú efektívne a prispievajú k riešeniu
problémov.
- Skúsenosť so začleňovaním a vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
do vzdelávacieho procesu mali takmer všetci respondenti (97,8%). Respondenti by uvítali pomoc
a podporu najmä s asistenciou žiakov, s prácou s triednym kolektívom, ako aj v oblasti metodického
usmernenia, vypracovávania individuálnych výchovno-vzdelávacích programov (IVVP) a spolupráce
s ostatnými subjektmi.
- Prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania žiakov je na školách síce prítomná,
z výsledkov nášho prieskumu ale vyplýva, že jej väčšinou nie je venovaný dostatočný priestor. Preventívne
programy sa často realizujú v malom rozsahu, nesystematicky, pričom sú používané málo efektívne
(niekedy až nevhodné) formy.
- Programy osobnostno-sociálnej výchovy, ktoré spĺňajú funkciu nešpecifickej primárnej prevencie, sú
využívané v rôznej miere, od úplnej absencie až po také využitie školami, ktoré by mohlo byť príkladom
dobrej praxe pre druhých.
- Realizovaný prieskum ukázal, že zapojení respondenti by v škole privítali odborníka na riešenie sociálnych
problémov žiakov. Najväčšiu potrebu pomoci kompetentného pracovníka vnímali respondenti
(pedagogickí a odborní pracovníci škôl) v oblasti organizovania celoživotného vzdelávania zameraného
na podporu školskej úspešnosti a vytváranie pozitívnej školskej klímy. Ďalej by respondenti uvítali pomoc
s tvorbou a implementáciou preventívnych programov a pri koordinácii a podpore procesu začleňovania
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Respondenti z radov sociálnych pracovníkov by
uvítali pomoc najmä pri presadzovaní práv a právom chránených záujmov dieťaťa, pri riešení sociálnych
problémov znižujúcich školskú úspešnosť žiakov a pri vykonávaní sociálnej prevencie.
Autori prieskumu ponúkajú aj návrhy opatrení, pre jednotlivé oblasti etablovania školskej sociálnej
práce:
1. Oblasť: Riešenie sociálnych problémov žiakov na školách a spolupráca zainteresovaných strán
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
66 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
multidisciplinárny tím odborníkov s cieľom komplexnej pomoci žiakom v nepriaznivej životnej situácii, ktorá
negatívne ovplyvňuje ich školskú úspešnosť a znižuje ich kvalitu života.
Výhodami etablovania profesie školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov
škôl by bolo: poskytovanie služieb sociálnej práce a sociálneho poradenstva v súlade s platnou legislatívou,
promptnosť riešenia sociálnych problémov žiakov, ktoré ovplyvňujú ich školskú úspešnosť, s možnosťou
dlhodobej intervencie a sprevádzania, poskytovanie služieb odborníkom „zvnútra“, ktorý žiakov pozná,
poskytovanie služieb v súlade s potrebami jednotlivých žiakov, ako aj realizácia systematických preventívnych
programov, šitých ma mieru ich účastníkom interným odborníkom a pod.
Pre oblasť riešenia sociálnych problémov žiakov na školách navrhujú autori prieskumu zaviesť tieto
opatrenia:
– Systémovo zlepšiť dostupnosť zamestnania interných odborných zamestnancov na školách.
– Rozšíriť tím odborných zamestnancov škôl o školských sociálnych pracovníkov a doriešiť otázku ich
financovania z verejných zdrojov, ako aj všetky podmienky pre etablovanie tejto profesie (kompetencie,
náplň práce, kto bude ich zamestnávateľ, aby sa eliminoval konflikt záujmov, doplnenie školskej
legislatívy a pod.).
– Posilniť multidisciplinárnu spoluprácu odborných pracovníkov a implementovať služby podpory
pri riešení sociálnych problémoch žiakov, založené na partnerskom prístupe ku klientovi a všetkým
zúčastneným stranám; začať využívať synergický efekt tímovej spolupráce, založenej na efektívnej deľbe
práce a cieleného využívania kompetencií jednotlivých členov multidisciplinárneho tímu.
– Vytvoriť a implementovať štátne a štátom dotované celonárodné programy kontinuálneho
profesionálneho rozvoja pre pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane zamestnancov
školských zariadení) v oblasti inklúzie detí so ŠVVP, rozvoja zručností v zvládaní sociálnych problémov
a poznania svojich kompetencií aj profesijných hraníc v tejto oblasti, v oblasti prevencie, osobnostnosociálnej výchovy a ďalšie.
2. Oblasť: Spolupráca s rodinou
Pre školskú úspešnosť žiakov je dôležitá komplexná podpora tak zo strany školy, ako aj rodiny. Žiaci
škôl žijú v rôznych rodinách a v rôznych životných situáciách. Školskí sociálni pracovníci môžu prispieť
k posúdeniu životných situácií žiakov a navrhovaniu riešení. Práca školského sociálneho pracovníka a jej
presah „za brány školy“ – do rodín žiakov – môže výrazne prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho
procesu v škole. Môže predchádzať vzniku mnohých patologických situácií, ktoré by tento proces narušovali
a ak už nastanú, je tu sociálny pracovník, ktorý je kompetentný na ich riešenie. Práve potreba komplexnej
pomoci dieťaťu v núdzi a dieťaťu v ohrození je ťažiskovým argumentom na podporu legitímneho zavedenia
školskej sociálnej práce do škôl.
Sociálno-právna ochrana sa zo zákona zameriava iba na ohrozené deti, ktoré sa do systému ochrany
väčšinou dostávajú až vtedy, keď sa veľakrát dlhodobá negatívna situácia rodiny stáva kritickou. Riešenie
v tejto fáze býva ťažké a pre štát drahé. V systéme ochrany dieťaťa chýba významný článok širokej a včasnej
sociálnej pomoci s dôrazom na preventívnu starostlivosť. Z pohľadu sociálnych pracovníkov sú školy
z mnohých dôvodov ideálnym priestorom na naplnenie tejto úlohy a školský sociálny pracovník by mohol
zohrať významnú úlohu vo včasnej pomoci a podpore deťom aj ich rodinám tak, aby sa ich do evidencie
sociálno-právnej ochrany dostávalo čoraz menej.
Pre oblasť spolupráce s rodinou navrhujú autori prieskumu zaviesť tieto opatrenia:
– Je potrebné posilňovať kompetencie rodín v zvládaní sociálnych problémov (pomoc k svojpomoci).
– Je potrebné pracovať na zlepšení vzťahov medzi učiteľmi a rodičmi už od nástupu dieťaťa do školy
a od začiatku zavádzať tímové aktivity, tréningy komunikácie a spolupráce na podporu toho, aby rodič
a učiteľ boli stabilným základom podporného tímu žiaka.
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–

–

–

V prípade potreby realizovať multidisciplinárny podporný prístup na riešenie problémov a poskytovať
žiakovi služby podpory, ako aj programy podpory spoločensky zodpovedného správania, namiesto
represívnych opatrení.
Je žiadúce, aby školy mali zavedené stratégie transparentnej informovanosti rodičov nielen o školských
výsledkoch a o dianí v škole, ale aj o klíme v škole, realizácii preventívnych programov, zhodnotení ich
prínosu a pod.
V prípade dlhodobých alebo vyostrených konfliktov medzi učiteľom a rodičom je vhodným riešením, aby
škola mala k dispozícii napr. službu mediácie.

3. Oblasť: Začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Akútnou a často systematicky neuchopenou je oblasť inkluzívneho vzdelávania. Jeho základným
princípom je umožniť všetkým deťom dosiahnutie ich vzdelávacieho maxima pri súčasnom rešpektovaní ich
vzdelávacích potrieb. Ďalším 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 funkciu a formuje v deťoch rešpekt a cenenie
rozmanitosti.
Pre oblasť začleňovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
do vzdelávacieho procesu navrhujú autori prieskumu zaviesť tieto opatrenia:
– Vytvárať fyzické podmienky pre implementáciu inkluzívneho vzdelávania žiakov so zdravotným
postihnutím v bežných školách (zabezpečenie bezbariérového prístupu v školách, technického
vybavenia, pomôcok a pod.).
– Príprava vzdelávacích programov pre učiteľov a vzdelávanie učiteľov v oblasti inkluzívneho vzdelávania.
– Príprava preventívnych programov osobnostno-sociálnej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl
(zameraných na výchovu k tolerancii, akceptáciu rôznorodosti, vyjadrenie prijatia, podpory
a vzájomného rešpektu a i.) a implementácia týchto programov na pôdu škôl.
– Vytvorenie dostatočného množstva pracovných miest v školách pre asistentov učiteľa a zabezpečiť
fungovanie podporného multidisciplinárneho tímu odborníkov, za účelom podpory žiakov so ŠVVP a ich
inklúzie na školách.
– Zintenzívnenie spolupráce škôl, centier špeciálno-pedagogického poradenstva a rodičov
pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pri celom procese inklúzie.
4. Oblasť: Preventívne programy a programy osobnostno-sociálneho rozvoja
Najefektívnejším spôsobom predchádzania, alebo eliminácie sociálno-patologických javov
a rizikového správania žiakov je prevencia. Práca so žiakmi by sa mala zameriavať preto nielen na pomoc
v oblastiach, v ktorých žiak zlyháva, ale aj podporu v zatiaľ neproblémových oblastiach života.
Sociálnu prevenciu môžeme definovať ako ucelený systém opatrení, ktorých cieľom je predísť,
prípadne minimalizovať sociálne zlyhanie, a to hlavne také, ktoré je v rozpore so základnými spoločenskými
hodnotami (ako je kriminalita, toxikománia, rasizmus, násilie...). Tak prevencia slúži na ochranu spoločnosti,
ale aj samotného jedinca.
Prevencia rizikového správania žiakov je dôležitou oblasťou poslania škôl. Je však potrebné, aby
implementované preventívne programy boli realizované systematicky, v dostatočnom rozsahu, reflektovali
konkrétne potreby svojich účastníkov a používali efektívne formy a metódy práce.
Pre oblasť prevencie sociálno-patologických javov a rizikového správania žiakov navrhujú autori
prieskumu zaviesť tieto opatrenia:
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Vytvoriť stabilné, legislatívne ukotvené miesto preventívnym programom v školskom systéme.
Zadefinovať parametre/ štandardy minimálneho preventívneho programu, ktorý bude mať povinnosť
každoročne vypracovať, prípadne aktualizovať a implementovať každá škola. Zodpovedať za neho bude
školský koordinátor prevencie a na jeho tvorbe a realizácii sa budú podieľať všetci pedagogickí a odborní
pracovníci školy.
Obsah preventívnych aktivít čo najviac adresne prispôsobiť potrebám danej školy, triedy, pričom
pri realizácii preventívnych programov je potrebné reflektovať aj novodobé fenomény ako závislosť
na PC/mobile, kyberšikana, interkulturálna odlišnosť a pod.
Podpora adaptácie efektívnych, v zahraničí používaných metód a postupov práce v oblasti prevencie

–

(napr. programy školskej mediácie, Metóda ART Aggression replacement training, ktorej cieľom je
redukovať problémové správanie a podporovať prosociálne správanie, podpora tímovej spolupráce
a individuálneho ocenenia kompetencií namiesto výkonového zamerania, mentoring, hodnotové učenie
a pod.).
Zaviesť systematický a efektívny spôsob hodnotenia prínosu prevencie.

–

5. Oblasť: Zaradenie profesie sociálneho pracovníka do kategórie odborných zamestnancov v školstve
Školskí sociálni pracovníci sa vo svojej činnosti zameriavajú na poskytovanie sociálneho poradenstva.
Pomáhajú najmä pri riešení hmotnej a sociálnej núdze žiakov a ich rodín. Dôležitú a nenahraditeľnú pozíciu
majú tiež v kontexte prebiehajúcich procesov inklúzie v školstve, pri koordinovaní sociálnej prevencie v škole
a ich dôležitá úloha je aj v oblasti sieťovania a spolupráce – najmä prepojenie školy s rodinou a komunitou,
spolupráca s inštitúciami a orgánmi verejnej správy. Pre etablovanie školského sociálneho pracovníka medzi
odborných zamestnancov škôl a školských zariadení však v súčasnosti na Slovensku existujú závažné
systémové prekážky – chýbajúca legislatíva, potreba vyčlenenia dostatočného množstva financií.
Pre oblasť zaradenia profesie sociálneho pracovníka do kategórie odborných zamestnancov v školstve
navrhujú autori prieskumu zaviesť tieto opatrenia:
– Iniciovať širšiu odbornú medziodborovú diskusiu o potrebnosti pracovnej pozície školského sociálneho
pracovníka.
– Budovať personálne kapacity, napríklad zaradením štúdia problematiky školskej sociálnej práce
do kvalifikačného vzdelávania budúcich sociálnych pracovníkov, prípadne zaradenie školskej sociálnej
práce medzi špecializované činnosti sociálnej práce.
– Zmena školskej legislatívy a nastavenie potrebných podmienok v prospech zaradenia profesie školského
sociálneho pracovníka do kategórie odborných zamestnancov v školstve.
– Vypracovať všetky dokumenty potrebné na etablovanie profesie školského sociálneho pracovníka
do kategórie odborných zamestnancov v školstve (profesiogram62, kompetenčný model školského
sociálneho pracovníka, štandardy kvality výkonu služieb školskej sociálnej práce a pod.).
Ako ukázali aj výsledky prieskumu, 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.

62

Návrh profesiogramu pre pracovnú pozíciu školský sociálny pracovník sa nachádza v prílohe č. 3
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ČASŤ DRUHÁ:
Rizikové správanie
a sociálno-patologické javy
ohrozujúce deti a žiakov
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V.

Čo sa sluší a čo nie

Skôr ako si zadefinujeme jednotlivé druhy rizikového správania a sociálno-patologických javov, ktoré
ohrozujú deti a žiakov, zamyslime sa nad tým, podľa čoho môžeme posudzovať správanie človeka alebo
skupiny, prípadne aj javy v spoločnosti za „normálne“, alebo naopak „nenormálne“.

V.1

Koncepcia normality

Spoločenský život človeka sa riadi určitými normami a pravidlami, na základe ktorých sa určité
spôsoby správania v danom kontexte považujú za primerané a iné ako neprijateľné.
Ak správanie daného človeka výrazne prekročí hranice normálu a predstavuje už problém pre neho
samotného a/alebo pre spoločnosť, môžeme ho charakterizovať ako rizikové alebo sociálno-patologické.
Rovnováha medzi očakávaním jedinca a jeho sociálneho okolia je výrazne narušená.
Ide o také odchýlky od očakávania (normy), ktoré prekračujú určité formálne stanovené alebo neformálne
zdieľané hranice, za ktorými sú už odchýlky vnímané ako ohrozujúce, poburujúce, neúnosné a nemôžu byť
tolerované.
Normy sa dajú rešpektovať na základe vlastného presvedčenia o ich správnosti, ale mnoho ľudí ich
dodržiava preto, že s ich porušením je spojená nejaká sankcie. Sankcie, ktoré sociálne normy sprevádzajú,
slúžia ako ochrana proti nekonformite. Sú reakciou na správanie jednotlivca alebo skupiny, ktorá má
zabezpečiť, aby správanie bolo v súlade s danou normou. Pritom môžeme rozlišovať sankcie pozitívne,
negatívne, formálne a neformálne63.
Často obdobie adolescencie je veľmi citlivé na rozvoj tzv. rizikového a problémového správania.
Školský sociálny pracovník by mal preto disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami, aby rozpoznal
a dokázal pochopiť špecifické rizikové správanie a sociálno-patologické javy, ktoré túto cieľovú skupinu
ohrozujú a bol schopný v prípade potreby pomôcť.
Pri skúmaní toho, čo je „nenormálne“, by sme si mali určiť, čo je to „norma“, čo je „normálne“.
Vo všeobecnosti za normu považujeme pravidlo, či zásadu, ktorá je v spoločnosti prijímaná,
očakávaná, pretože je vo všeobecnosti považovaná za správnu. Mlčky sa pritom predpokladá, že definícia
normálneho a patologického je viac-menej stabilná.
Otázka normality však nie je vôbec takto jednoduchá a odpovede na ňu nie sú vôbec jednoznačné.
Existuje celý rad pohľadov na to, čo je normálne, a naopak čo je nenormálne, abnormálne, patologické,
deviantné atď. Vágnerová (2008) hovorí o tom, že hranice medzi normalitou a patologickým správaním nie
sú striktné, sú pohyblivé a môžu byť posudzované podľa viacerých rôznych kritérií. Následne rozlišuje:
a) štatistické poňatie normality, závislé od početnosti alebo intenzity posudzovaných prejavov.
Za normálne sa považuje to, čo je najviac časté, čo je priemerné. Javy nad a pod priemerom sú
považované za nenormálne, patologické.
Štatistická koncepcia normality vychádza z teórie Gaussovej krivky, ktorá hovorí o normálnom rozpoložení javu
v spoločnosti. Vzhľadom na teóriu Gaussovej krivky to znamená, že extrémne prejavy správania (pozitívne i negatívne) sú
výrazne menej frekventované ako normálne správanie. Táto koncepcia berie do úvahy kvantitatívne správanie, narába
s priemermi a odchýlkami. Jej prednosťou je jej rýchla aplikácia (rýchle zaradenie človeka do normality alebo abnormality).
Ďalšou prednosťou je relatívna objektívnosť a exaktnosť. Nevýhodou je, že neberie do úvahy odlišnosť správania
jednotlivých ľudí na základe ich vlastností, jedinečnosti, temperamentu a pod. Táto koncepcia má svoje opodstatnenie, ale
aj svoje úskalia. Zoberme si príklad zdravia. Normálne je, že je človek zdravý, pretože zdraví ľudia spravidla prevládajú.
Avšak v priebehu chrípkovej epidémie je prevažná väčšina ľudí chorá. To však neznamená, že chrípkové ochorenie je
normálne len preto, že sa v určitom období vyskytuje štatisticky častejšie. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.
63

Mühlpachr, 2001

73 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

b) sociokultúrne poňatie normality, ktoré je spoločensko–historicky podmienené, pretože sa sociálne
normy spoločnosti menia s vývinom spoločnosti (zvýšením poznania, zmenou hodnôt a pod.). Správanie,
považované za primerané v jednej kultúre, nemusí byť považované za patričné v inej kultúre. Každá
spoločnosť si tvorí vlastné normy správania i sankcie za ich nedodržiavanie.
Aj keď sa rôzne kultúry vo svojom ponímaní normálneho a nenormálneho výrazne líšia, spravidla žiadna z nich nebýva
ochotná tolerovať výraznejšie odchýlky od svojho vlastného štandardu. Tieto rozdiely sa môžu premietnuť aj na relatívne
malom území v rámci spoločnosti – napr. dedina v oravskom regióne verzus Bratislava, praktikujúci kresťania verzus
ateisti – každý z nich má pravdepodobne inú predstavu o normách pitia alkoholu, sexuálneho života a pod. Posudzovanie
primeranosti správania závisí tiež od roly, ktorú má jedinec v danej spoločnosti.

c) poňatie normality ako optimálneho stavu, opierajúce sa o vlastnosti, ktoré sú pripisované ideálu určitej
doby. V rámci toho sa vytvára model, či dokonca prototyp, ktorého kritériom je dokonalosť, ideál alebo
optimálny stav. Hlavnou rozporuplnosťou tejto koncepcie je to, že z hľadiska ideálu by nebol žiadny
človek úplne normálny.
Táto predstava je svojou statickosťou ideálu v rozpore s procesom vývoja každého jedinca a dynamickým charakterom
utvárania ľudskej osobnosti. Predstava absolútne správne reagujúceho človeka, flexibilného, ktorý sa vie prispôsobiť
a všetky situácie zvláda s prehľadom a bez stavov úzkosti, vždy volí tú optimálnu stratégiu, bez toho, aby pritom upadal
do pochybností a vnútorných konfliktov, ktorý vždy a všade (i v tých najťažších situáciách) funguje bezchybne... je
predstavou akejsi neľudskej, abnormálnej normality. Zároveň treba podotknúť, že aj každá doba má svoj ideál, ktorý je
tak historicky i spoločensky podmienený a teda veľmi premenlivý.

d) funkčné poňatie normality, spočívajúce v tom, že určitý systém plní správne svoju funkciu. Normalita sa
posudzuje na základe porovnania s funkčným modelom.
Ako príklad môžeme uviesť normálne fungovanie obličky. Ak zistí lekár dlhodobo zníženú vylučovaciu činnosť obličiek,
označí činnosť tohto orgánu za patologickú. Nie však z dôvodu, že znížená činnosť obličky je menej častá, ale preto, že
pozná správny chod obličky, jej funkcie, jej účel a poslanie.

e) individuálne, subjektívne poňatie normy, ktoré každý jedinec používa pri hodnotení svojej vlastnej
osobnosti, ako aj pri hodnotení druhých.
Ako príklad môžeme uviesť subjektívne ponímanie krásy, sympatickosti druhej osoby, vlastnej spravodlivosti a pod.

f)

normatívne ponímanie normality, ktoré je založené na vopred danej či dohodnutej norme. V tomto
ponímaní často hovoríme o pracovnej, estetickej alebo mravnej norme.

Ako príklad môžeme uviesť majstra, ktorý považuje výkon robotníka za „nenormálny“, či nedostačujúci preto, že hlboko
nesplnil plán. Normalita v tomto prípade nesúvisí s frekvenciou výskytu daného javu, ani so správnou funkciou systému,
ale s odchýlkou od vopred danej či dohodnutej normy.

Syřišťová (1972) hovorí o problematike normality z pohľadu osobnosti a opisuje tri hlavné koncepcie
normality osobnosti súčasnej psychológie a psychopatológie:
1. poňatie normality ako duševného zdravia (normalita = neprítomnosť alebo protiklad choroby)
2. poňatie normality ako „optimálneho stavu“
3. poňatie normality ako nekonečného procesu k sebarealizácii.
Syřišťová ďalej hodnotí ponímanie „normality ako neprítomnosti choroby“ za príliš úzke, súvisiace
predovšetkým so záporným vymedzením, ktoré svoju pozornosť sústreďuje predovšetkým na patológiu.
Záporné vymedzenie normality má svoje opodstatnenie v rôznych oblastiach, v rámci sociálnej práce však nie
je dostačujúce. Pre potreby sociálnej práce je kľúčové popri zápornom vymedzení skúmať zároveň príčiny
daných problémov a tiež vymedziť pozitívne poňatie normality daného javu. Pozitívne vymedzenie normality
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daného javu sa tak môže stať vodítkom v oblasti sociálnej prevencie, ako aj pri utváraní podmienok, ktoré
umožnia optimalizáciu životných podmienok klienta v jeho spoločenskom prostredí.
Ako sme už spomínali vyššie, ponímanie normality ako „optimálneho stavu“ naráža na nejednotnosť
a nejasnosť v názoroch na ľudské životné optimum a je tiež v priamom rozpore nielen s dynamikou vývoja,
ale predovšetkým s povahou ľudskej existencie, ktorou je schopnosť tvorivej aktivity a slobodného
rozhodovania.
Podľa Syřišťovej, najprijateľnejším z hľadiska biologického, psychologického, sociálneho
i filozofického sa zdá byť poňatie ľudskej normality ako nekonečného procesu sebarealizácie jedinca v jeho
spoločenských a prírodných podmienkach. Toto poňatie normality zahŕňa zároveň špecifickú možnosť
slobodnej voľby jedinca vo vzťahu k aktívnemu seba utváraniu a pretváraniu životného prostredia. Je teda
paradoxom, že optimálna normalita jedinca nie je hotový stav, ale nekonečný proces, v ktorom človek tvorí
samého seba a pretvára realitu, v ktorej žije. Je to proces, ktorého hlavným motorom je slobodná a tvorivá
interakcia človeka s jeho prostredím.
V našej publikácii sa opierame prevažne o sociálno-normatívnu koncepciu normality. Táto koncepcia
berie do úvahy existenciu a rešpektovanie spoločenských noriem. Normálne je to, čo je v danej spoločnosti
a kultúre považované za obvyklé, očakávané. Toto poňatie vyjadruje viazanosť normy na hodnoty a postoje
danej doby, miesta a skupiny. Normou je teda to, čo spoločenské kritériá ako normálne vymedzujú, vo vzťahu
k tradícii.
V takomto prípade zohrávajú veľkú úlohu aj médiá – tzv. mediálna norma – vzor toho, čo je
opakovane a atraktívnym spôsobom prezentované ako žiaduce a štandardné. V tomto smere je zároveň
potrebné rozvíjať u detí a žiakov kritické myslenie a posilňovať ich osobnostno-sociálny rozvoj, aby dokázali
filtrovať manipuláciu a nevhodné vzory, ktoré sú často cez média podsúvané. Zároveň sa vo svojom prístupe
k deťom a žiakom snažíme podporovať proces ich sebarealizácie v daných spoločenských a prírodných
podmienkach.

V.2

Sociálna patológia a deviácia

Sociálna patológia je súhrnné označenie nezdravých, abnormálnych a všeobecne nežiaducich javov.
Môžeme ju definovať ako neprispôsobenie sa danej norme, ktorá je veľkým množstvom ľudí akceptovaná
v určitej spoločnosti.64 Radíme tu správanie, ktoré prekračuje spoločenské očakávania a vyvoláva sociálny
nesúhlas. Sociálno-patologické konanie je preto zlyhanie v oblasti sociálneho fungovania. Spoločnosť na nás
kladie svoje očakávania (normy) a podľa toho, ako ich napĺňame, posudzuje našu normalitu.
Často sa môžeme stretať aj s ďalším pojmom – sociálne deviácie. Tento pojem je však širší ako
sociálne patológie. Zahŕňa v sebe každé správanie vybočujúce zo sociálnych noriem – či už právnych
(občianskoprávnych, trestnoprávnych....), mravných, politických, náboženských, estetických a iných
sociálnych noriem správania, ako sú napr. obyčaje, tradície a pod. Tento pojem je na rozdiel od patológie
hodnotovo a emocionálne neutrálny, aj keď v praxi sa často používa v negatívnom zmysle. Ide o prekročenie
normy v oboch smeroch, môže to byť preháňanie, extrémne postoje alebo spôsoby správania. Napríklad
v prípade postoja k alkoholu môžeme za deviantný považovať nielen alkoholizmus, ale aj prohibíciu65.
Sociálna patológia aj deviácia sú relatívne pojmy. Je prirodzené, že nie všetky spoločenské normy sa
striktne dodržujú. Každý človek je jedinečný a nedodržuje všetky normy presne predpísaným spôsobom.
Preto existuje tzv. tolerančný limit, meniaci sa v rôznych spoločenských situáciách a čase, podľa ktorého
spoločnosť toleruje isté odchýlky od stanovených noriem správania.

64
65
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V praktickom živote sa niektoré normy nepovažujú za veľmi dôležité a nekonvenčné správanie voči
nim sa ľahšie toleruje alebo sa proste ignoruje (neskoré príchody, nekultivované stolovanie, zvláštne
oblečenie, povesť „sukničkára“ a pod.). V iných oblastiach však môže byť tolerančný limit užší.
Vo vzťahu k sociálnym normám možno sociálne správanie podľa Ondrejkoviča (2001) členiť takto:


normokonformné (konformné) sociálne správanie, ktoré je v súlade s normami spoločnosti



nonkonformné, nápadné, provokujúce sociálne správanie, ktoré je ešte v rámci tolerančného limitu



deviantné
- disociálne: najmenej závažné konanie ako neposlušnosť, klamstvo, priestupky v správaní, ktoré sa
dajú zvládnuť bežnými pedagogickými postupmi a súvisia predovšetkým s vývojovým obdobím alebo
so psychickými problémami;
- asociálne a antisociálne: konanie, ktoré je v rozpore so spoločenskou morálkou, pričom jedinec
porušuje spoločenské, nie však ešte právne normy, napr. úteky z domu, záškoláctvo,
sebapoškodzovanie, alkoholizmus a fajčenie atď.;
- delikventné a kriminálne: konanie, ktoré zahŕňa porušovanie zákonov – občianskoprávne, správne
delikty ako napr. malé krádeže, vandalizmus, grafity na súkromnom majetku a pod.; kriminálne
správanie, ktoré je sankcionované trestným zákonom, napr. krádeže, lúpeže, ublíženie na zdraví atď.

Obr. č. 1: Schematické znázornenie „normality“ správania66
Rizikové správanie detí a žiakov (predovšetkým adolescentov) má dvojitý charakter:
- poškodzovanie zdravia adolescentov (fyzického či duševného);
- ohrozenie spoločnosti, t. j. negatívny vplyv a poškodenie druhých ľudí.
Medzi najčastejšie rizikové správanie dnešných žiakov viacerí autori zaraďujú:
- delikventné správanie a páchanie trestnej činnosti
- agresivita, násilie, šikanovanie a týranie (vrátane rasovej neznášanlivosti a diskriminácie)
- závislosti (od drog, alkoholu, na mobiloch a pod.)
- rizikové sexuálne správanie (vrátane predčasného tehotenstva a rodičovstva)
- poruchy príjmu potravy
- samovražednosť (dokonalé a nedokonalé pokusy)
- nebezpečné riadenie motorových vozidiel
- rizikové športové aktivity.
Všetky tieto patologické a nežiaduce javy sú veľmi prepojené a často jeden pôsobí na vznik iného –
napr. závislosti → páchanie trestnej činnosti → samovraždy.
66
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Môžeme sa tiež stretnúť s termínom „syndróm problémového správania“ podľa ktorého je
pravdepodobné, že adolescent, ktorý sa správa rizikovo v jednej či viacerých oblastiach života, bude mať
tendenciu repertoár rizikového správania ďalej rozširovať67.

V.3

Vznik sociálno-patologických javov

Znalosť etiológie sociálno-patologických javov je nevyhnutným predpokladom pre ich účinné riešenie
a úzko sa dotýka výberu metód a postupov pre prácu s nositeľmi sociálno-patologických vzorcov správania.
Každý z vyššie uvedených okruhov rizikového správania má svoju špecifickú genézu a je podmienený
viacerými rôznymi faktormi (kultúrnymi, historickými, ekonomickými, sociálnymi, politickými, biologickými,
psychologickými). V priebehu histórie sa vytvoril veľký počet teórií sociálnych deviácií, ktoré zdôrazňovali iné
aspekty vplývajúce na vznik deviácie. Keďže táto publikácia je písaná v duchu sociálno-ekologickej perspektívy
(z hľadiska interakcie jednotlivca a prostredia), pozrieme sa aj na dôvody vzniku deviantného správania
optikou sociálno-ekologických teórií.
V rámci nich Fraser (in Šišláková, 2006) definuje tri systémové úrovne faktorov pôsobiacich
na konanie jedinca. Ide o mikroúroveň, mezoúroveň a makroúroveň. Tohto delenia sa budeme ďalej
pridržiavať. Na základe posúdenia faktorov v tomto systéme, by sme mali byť schopní posúdiť možné
tendencie k rizikovému správaniu detí a žiakov a následne tieto poznatky využívať pri svojej práci.
V.3.1

Mikroúroveň
Na tejto úrovni sa zaoberáme samotným jedincom ako hlavným faktorom, ktorý vplýva na vznik
rizikového správania. Na jeho správanie majú vplyv dedičné faktory (napr. temperament, inteligencia, talent
či frustračná tolerancia), pohlavie, osobnostné rysy, zdravotný stav atď. Napríklad výbušný temperament,
nízka inteligencia či frustračná tolerancia môžu byť rizikovými faktormi vo vzťahu k deviantnému správaniu.
Podstatnú rolu zohráva zdravotný stav, a to tak duševný, ako aj fyzický. Depresie, neurózy či psychózy môžu
byť tiež príčinou rôzneho disociálneho správania.
Dôležitými osobnostnými rysmi je vzťah k sebe samému a pocit zmysluplnosti života. Nízke
sebahodnotenie môže mať rôzne následky – od ohrozovania vlastného života až po násilnícke činy, ktorými
si chce jedinec získať obdiv ostatných, či zlepšiť sebaponímanie. Ak sa dieťa alebo žiak necíti dostatočne
ocenený v bežných skupinách (rodina, školská trieda, skupina kamarátov), môže jeho potrebu sociálnej
hodnoty saturovať napríklad skupina delikventov, či náboženská sekta.
Medzi ďalšie rizikové faktory jedincov najmä v adolescentnom období patrí zvýšená túžba objavovať
a experimentovať, resp. často hľadať pozitívne prvky v spoločensky, či zdravotne nebezpečnom správaní.
Hľadanie vlastných hodnôt a životného štýlu môže adolescentov vystavovať nebezpečným vplyvom.
Napríklad konzumácia drog môže byť v ich svetle interpretovaná ako cesta ku kreativite, extrémne chudnutie
ako schopnosť sebaovládania a pod.
Problémy s nezvládaním fyzických zmien, budovaním identity a určitej emočnej lability môžu vytvárať
veľmi stresujúce a náročné situácie. Dospievajúci žiaci môžu v rôznych záťažových situáciách ľahko zlyhať
a správať sa deviantne. Podľa Labátha (2001) spoločnosť často zle a nedostatočne dešifruje niektoré druhy
správania dospievajúceho. To, čo sa javí ako delikt, môže byť skôr než kriminálny čin neprimeraným riešením
záťažovej situácie. Preto Kučera (in Labáth, 2001) závažné disociálne správanie, ktoré sa objavuje iba v období
dospievania, označuje za tzv. vývojovú delikvenciu.
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V.3.2

Mezoúroveň
Vedľa týchto faktorov, ktoré vychádzajú z osoby jedinca, pôsobí na deti a žiakov aj ich najbližšie
sociálne okolie. Do tejto úrovne môžeme zaradiť rodinu, školu, vrstovnícke skupiny a podporné organizácie,
susedstvá (komunita).
Rodina
Rodinné prostredie je najvýznamnejším činiteľom ovplyvňujúcim psychický a sociálny (avšak i ten
disociálny) vývoj dieťaťa a neskôr dospievajúceho. Sociálno-patologický proces sa vyvíja hlavne tam, kde
chýbajú hodnoty späté s intímnymi primárnymi sociálnymi väzbami, vznikajúcimi v rodine počas prvých rokov
života. Behom tejto doby dieťa získava základný pocit dôvery, hodnoty a zmysel života, čo ho neskôr
ochraňuje pred rizikovým správaním. Pokiaľ dieťa nepociťuje lásku a prítomnosť blízkej osoby, spravidla ho
to poznamená na celý život.
Pre riadny vývoj dieťaťa je zároveň potrebné, aby vzťahy medzi rodičmi a vzťahy rodičov k deťom boli
harmonické. Viaceré výskumy ukázali, že časté konflikty medzi rodičmi a tiež spory medzi súrodencami majú
u detí vplyv na vznik delikventného správania68.
Vplyv rodiny je veľký i na utváranie sebaponímania, sebahodnotenia a obrazu vlastného „ja“
u dieťaťa. Dieťa sa z reakcií rodičov dozvedá, aké vlastne je – sabeponímanie dieťaťa je zo začiatku zásadne
formované sociálne sprostredkovanými reakciami z jeho okolia – primárne rodiny.
Rodina je hlavným socializačným činiteľom u detí – hlavne pri tvorbe hodnôt a osvojovaní noriem.
Z rodiny si dieťa odnáša základné vzorce správania, ktoré potom uplatňuje v spoločnosti. Na rozvoj rizikového
správania pôsobí hlavne dlhodobá rodinná klíma, názory, presvedčenia a postoje obidvoch rodičov, prípadne
ich náboženská orientácia. Zvláštny význam má rodičovská tolerancia k deviantnému správaniu a vplyv
rodičov (hlavne matkin) na správanie dieťaťa. Rodičia fungujú ako modely správania, preto ak sa rodičia sami
správajú rizikovo (sociálne deviantne), výrazne sa tým zvyšuje pravdepodobnosť, že deti sa tiež budú správať
podobne.
Okrem pozitívnych príkladov rodičov je dôležitým aspektom aj výchovný štýl praktikovaný rodičmi.
Labáth (2001) uvádza niekoľko výchovných štýlov, ktoré sú pre zdravý vývoj detí ohrozujúce. Ide napríklad
o príliš ochranársku výchovu, príliš trestajúcu výchovu, nejednotnú a ambivalentnú výchovu, prílišný
perfekcionizmus či paternalizmus. So zlyhaním dieťaťa sa tak najčastejšie stretávame v rodine
s autoritatívnou výchovou, keď sa dieťa obáva potrestania alebo u ambicióznych rodičov, keď sa dieťa obáva,
že sklame ich očakávania. Dôvodom je teda strach, obava z poníženia a z útokov na sebadôveru dieťaťa.
S prvou krádežou sa najčastejšie naopak stretávame v rodine s prehnanou výchovou, kde je nedostatočné
vedenie dieťaťa k samostatnosti a kde chýba rodičovská dôvera. Dôvodom tak môže byť neistota a citová
nenaplnenosť dieťaťa. K prvým podvodom sa uchyľuje najčastejšie dieťa, ktoré v rodine nenachádza
pochopenie, či je podceňované, resp. mu nie je venovaný dostatok záujmu. Dôvodom jeho vnútorného
problému a rizikového správania tak býva zmes strachu a neistoty69.
Pri rozvoji disociálneho správania zohráva určitú rolu aj sociálny a ekonomický status rodiny.
Delikventi pochádzali najčastejšie z najchudobnejších vrstiev, ale v poslednom období sa zvyšuje kriminalita
aj u iných vrstiev70. Rozhodujúca je skôr patológia rodiny, kriminalita rodičov a príslušnosť rodiny k subkultúre
chudoby či delikventnej subkultúre. Určitý význam má aj vzdelanie rodičov, zamestnanie obidvoch rodičov
a začlenenie do ďalších sociálnych štruktúr (napr. náboženské spoločnosti).
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Jedným z rizikových faktorov je aj neúplnosť rodiny. Pre zdravý vývoj jedinca je dôležité fungovanie
obidvoch rodičov. Otec je totiž hlavne pre chlapca identifikačným vzorom, pôsobí ako ochranca a nositeľ
noriem. Viac delikventov pochádza z rodín rozvrátených, nefunkčných, neúplných rodín, ako aj z rodín, kde
niekto z rodičov zomrel71.
Extrémnym príkladom nefunkčnej rodiny je rodina týrajúca, zneužívajúca a zanedbávajúca dieťa.
V súčasnej dobe je týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí označované skratkou CAN (Child Abuse and
Neglect). Život dieťaťa v takejto rodine výrazne poškodzuje jeho psychický a sociálny vývoj a vytvára tým
základy jeho budúceho delikventného správania.
Okrem vplyvu zle fungujúcich, prípadne nefungujúcich rodín, by sme sa radi zmienili o problémoch
a vyššej náchylnosti k delikventnému správaniu u detí, ktoré boli vychovávané mimo rodiny – v kolektívnych
zariadeniach. V takýchto zariadeniach pripadá na personál často veľké množstvo detí a nie je v ich silách
uspokojovať dostatočne základné psychické potreby, predovšetkým potrebu stimulácie a emočnej väzby,
v dôsledku čoho vzniká u detí psychická deprivácia.
Škola
Škola, ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia, má dôležitú úlohu pri socializácii dieťaťa. Odlišnosť
od rodinnej socializácie je predovšetkým v tom, že zatiaľ čo rodina ovplyvňuje vytváranie základov osobnosti
dieťaťa, škola ho začleňuje do širšieho sociálneho rámca ako príslušníka spoločnosti. V škole sa dieťa po prvý
raz dostáva mimo rodinného prostredia na dlhšie obdobie. Vstupuje do sveta, kde je posudzované podľa
svojej práce, svojich výkonov, schopností a nie je prijímané bezpodmienečne. V škole dieťa po prvý raz
dostáva príležitosť získať pozitívne hodnotenie vlastným úsilím. Tým je významne formované
sebahodnotenie a sebaponímanie dieťaťa. Zároveň je potrebné poznamenať, že prenos spôsobov správania
sa v rodine a skúseností dieťaťa z rodiny do školy, môže tento proces veľmi skomplikovať. Je nutné si
uvedomiť, že dieťa prichádza do školy už s určitou predstavou o sebe samom, ktorú v ňom rodina vytvorila
a na základe tejto predstavy sa správa, očakáva určité reakcie z okolia, prípadne si reakcie okolia interpretuje
podľa predchádzajúcich skúseností.
Tak dieťa, ktoré je z rodiny presvedčené o svojej neschopnosti, len ťažko dosiahne taký výkon v škole,
aby získalo pozitívne hodnotenie od učiteľa. Dieťa, ktoré je presvedčované vlastnými rodičmi, že nie je možné
ho milovať, nebude schopné v správaní ostatných rozpoznať kladný vzťah k sebe. Naopak je pravdepodobné,
že anticipačným obranným správaním bude provokovať skôr správanie negatívne. Tým sa mu potvrdí
pôvodná predstava o sebe samom a problémy sa ešte prehĺbia. Teoreticky je teda možné, aby škola, ako
nové, odlišné prostredie, prispela k prelomeniu kruhu problémov, v ktorých dieťa žije, ale vyžaduje si to
mimoriadne úsilie a pochopenie zo strany dospelých i detí, čo sa dá bez potrebnej podpory v bežnej škole len
veľmi ťažko očakávať.
Je pochopiteľné, že z tohto hľadiska je škola náročnejším a viac stresujúcim prostredím. Menej
prihliada k individuálnej jedinečnosti každého dieťaťa a viac sa zameriava na vytváranie všeobecnejších
noriem, postojov a hodnôt. Dieťa sa v škole učí prijímať autoritu, ktorá je založená na vonkajších štruktúrach,
nie na prirodzenom vzťahu ako v prípade rodičov. Škola je pre dieťa tiež príležitosťou k získavaniu skúseností
v konkurenčnom kontakte s vrstovníkmi, dieťa sa učí vytvárať si vzťahy k ostatným, zvládať konflikty,
podriaďovať sa spoločným záujmom, odsúvať okamžité uspokojenie vlastných potrieb. V neposlednom rade
sa aj v školskom prostredí internalizujú sociálne normy do osobnosti dieťaťa.
Spočiatku je pre dieťa v škole najdôležitejšou osobou učiteľ, neskôr sa dieťa orientuje viac
na vrstovníkov. Najskôr dieťa odvodzuje vlastnú hodnotu od toho, ako učiteľ hodnotí jeho správanie
a výkony, ale časom mu čoraz viac záleží na tom, ako ho vidia a čo si o ňom myslia spolužiaci.
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Následne, ako uvádza Matoušek a Kroftová (2003), deti si veľmi skoro začínajú v triede vytvárať svoju vlastnú
„subkultúru“ vyznačujúcu sa zvláštnym jazykom, zvyklosťami a rituálmi. V rámci tejto školskej subkultúry
vznikajú medzi deťmi so spoločnými záujmami ešte menšie skupinky, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch
počiatky asociálnych partií. K ich vzniku môže svojím správaním prispieť i sám učiteľ, napríklad tým, že výrazne
preferuje niektoré deti a iné naopak znevýhodňuje. Ako podporujúce sa naopak javí otvorené triedne
prostredie (s určitou sociálnou kontrolou) a s vybudovanou vzájomnou dôverou.
Školám patrí významná úloha pri odhaľovaní a riešení rizikového správania žiakov a pri preventívnom
pôsobení. Dôležitým prvkom v prevencii rizikového správania je spolupráca školy a rodiny, ktorá však nie je
v našich pomeroch príliš rozvinutá. Od školy sa tiež mnohokrát nereálne očakáva, že bude nahrádzať
socializačné pôsobenie rodiny.
Vrstovnícke skupiny
V živote človeka je najsilnejší vplyv vrstovníkov a subkultúr mládeže práve v období dospievania.
Príslušnosť ku skupine vrstovníkov je dôležitou skutočnosťou pre úspešný priebeh dospievania, na základe
ktorej sa mladí ľudia snažia nájsť vlastnú sociálnu identitu, vyskúšať rôzne role, osamostatniť sa z vplyvu
rodiny a získať určitý sociálny status.
Vrstovnícka skupina pre každé dieťa predstavuje značnú záťaž z hľadiska boja o sociálnu pozíciu
v skupine a schopnosti obstáť72. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že byť obľúbený v skupine, je
pre adolescentov nesmierne dôležité. Je to potvrdením ich sebahodnotenia. Spolupatričnosť k skupine však
nie je zárukou bezproblémového zázemia a istoty. Pre každého adolescenta ide skôr o viac či menej stresujúci
nárok obstáť v očiach členov skupiny73.
Partia zvyčajne kladie na svojich členov vysoké požiadavky týkajúce sa vzťahu k rodine, škole, práci,
k fajčeniu, alkoholu, sexu, drogám, peniazom a tiež požiadavky zahrňujúce štýl obliekania alebo preferovaný
štýl hudby a pod. Adolescenti sa vo vrstovníckych skupinách totiž snažia správať konformne, tzn. že svoje
správanie, hodnoty a názory prispôsobujú názorom a správaniu ostatných členov vrstovníckej skupiny.
Podľa viacerých autorov74 je však vplyv vrstovníckych skupín na správanie dospievajúcich väčšinou
preceňovaný. Pre väčšinu dospievajúcich zostávajú najdôležitejšími vzormi ich rodičia, len pre tých
dospievajúcich, ktorým vzťah k rodičom neprináša dostatočnú oporu, majú vrstovníci a normy skupiny
najvyššiu dôležitosť. Preto je markantný vplyv vrstovníckych skupín na deti pochádzajúce z dysfunkčných
rodín, ktoré v partiách hľadajú oporu, zázemie, prípadne „novú“ rodinu.
Podľa Matouška a Kroftovej (2003) problémom a zlým prediktorom voči rizikovému správaniu
adolescentov je príslušnosť k nasledujúcim typom vrstovníckych skupín:
1. stabilné a nestabilné kriminálne skupiny – V západných krajinách tvorí delikventné partie často mládež
žijúca v jednej štvrti, oproti tomu v našich pomeroch vznikajú z menších skupín detí, ktoré sa poznajú z jednej
inštitúcie, najčastejšie školy. Asi najčastejším typom delikventných skupín u nás sú partie, ktoré si drobnými
i organizovanými krádežami „zarábajú“ na svoje záujmy, vrátane alkoholu a psychotropných látok. Podľa
miery organizovanosti delikventných skupín mládeže rozlišujeme dva typy týchto skupín. Stabilné
a integrované skupiny vznikajú v prostredí, v ktorom sú delikventné normy akceptované i dospelými, dospelí
v ňom do istej miery slúžia ako učitelia mládeže (napr. to môžu byť gangy rómskych kapsárov). Neintegrované
a nestabilné skupiny sú obvykle vysoko násilnícke, vznikajú v nestabilnom prostredí, v ktorom chce mládež
ukázať svoju silu, opozičnosť a nebojácnosť (napr. gangy). Sú typické hlavne pre veľkomestá, u nás sa
v porovnaní so západnými krajinami ešte veľmi nerozvinuli.
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2. drogová subkultúra – Do tejto skupiny patria adolescenti, ktorí nevyhoveli ani požiadavkám väčšinovej
spoločnosti, ani sa nedostali do stálych delikventných zoskupení. Dvojitý neúspech z nich vytvoril outsiderov,
ale tým, že sa spájajú do skupiny, sa navzájom posilňujú. Je pre nich typický abúzus alkoholu, drog a sexuálna
promiskuita. Prostriedky získavajú žobraním, pôžičkami, drobnými krádežami, predajom drog a pod. Užívanie
drog s kriminalitou ide u tejto skupiny ruka v ruke (nielen v rámci prechovávania a nedovoleného
obchodovania s drogami, ale aj v rámci spôsobu, ako na drogy „zarábajú“ a čo páchajú pod ich vplyvom).
3. rasistická subkultúra – Veľmi blízko k subkultúre násilia má subkultúra rasistická, ktorá má však vlastnú
históriu a prepracovanú ideológiu. Najznámejším predstaviteľom je hnutie skinheads, ktoré v 60. rokoch
vzniklo v Anglicku ako reakcia na prisťahovalectvo a na hnutie hippies. Hlavné hodnoty spočiatku
predstavoval patriotizmus, odpor k drogám, drsné športy a rodina. Ku krajnej pravici sa hnutie priklonilo
vplyvom punkerského hnutia a hospodárskej recesie.
Skupiny tejto subkultúry sa vyznačujú pevnou hierarchiou až vojenskou štruktúrou (s výrazne inteligentnými
vodcami), vlastným kódexom správneho správania sa, vlastným systémom spravodlivosti a plánovania. U nás
majú na svedomí už niekoľko rasisticky orientovaných útokov na príslušníkov etnických menšín, pričom
niektoré skončili aj vraždou. Elitné skupiny skinheads opovrhujú pouličnými „boneheads“, ktorí sa ich snažia
správaním a oblečením napodobňovať, ale sú iba voľnými nekoordinovanými partiami. Na rozdiel od iných
druhov trestnej činnosti chýba pri kriminálnych akciách skinheads motív majetkového zisku, či odvety za to,
čo obeť urobila. Obeť býva útočníkom neznáma, provokuje ich len farba jej pleti (často si zamenia napr.
Pakistánca s Rómom, Číňana s Vietnamcom a pod.), prípadne ich provokuje jej suverénne správanie.
4. subkultúra pseudonáboženská – tzv. satanský kult – Spoločnosťou sú satanisti spravidla považovaní
za náboženskú sektu, ale tou nie sú. Nespĺňajú základnú charakteristiku: ich učenie nie je systematické
a nevzniklo revíziou niektorého z tradičných náboženstiev. Praktikujú rôzne paródie cirkevných obradov
na cintorínoch a v kostoloch, kde praktikujú skupinové súlože, obetujú zvieratá, pojedajú moč a výkaly.
V iných krajinách preukázateľne používali aj ľudské obete.
Susedstvo (komunita)
Povaha širšieho prostredia, v ktorom jedinec vyrastá, môže byť rovnako zdrojom ochrany, ako i rizika.
Pozitívne môže deti a žiakov ovplyvňovať prostredie s nízkou mierou kriminality, kde nie je rozšírené
zneužívanie drog alebo kde existuje istá miera neformálnej sociálnej kontroly. Na druhej strane rizikové sú
susedstvá sociálne dezorganizované a ekonomicky znevýhodnené.
Práca s komunitou je ďalšia veľká oblasť sociálnej práce, ktorá sa postupne etabluje aj na Slovensku.
Je dobré vytvoriť si kontakty na pomáhajúce organizácie a odborníkov v rámci miestnej komunity, s ktorými
školskí sociálni pracovníci môžu pri svojej práci spolupracovať.
V.3.3

Makroúroveň
Na jedinca pôsobí i širšie spoločenské prostredie, hodnoty, normy atď. Medzi hlavné faktory, ktoré
vytvárajú tendencie k rizikovému správaniu adolescentov na makroúrovni patria:
- Spoločenský kontext – Anómia (sociálny stav rozkladu noriem sociálneho konania v spoločnosti, ľudovo
anarchia) či naopak pevný sociálny poriadok s veľkou sociálnou kontrolou, môžu podstatne vplývať
na mieru rizikového správania a sociálnej patológie. Dôležitým faktorom sú aj hodnoty, ktoré spoločnosť
vo všeobecnosti zastáva.
- Politika – Politika ovplyvňuje celý spoločenský život, hlavne tvorbu a realizáciu práva a právnych noriem,
ekonomické podmienky života spoločnosti i výchovný systém. Negatívne pôsobenie politiky môže
vyvolávať nárast kriminality, ale aj viesť k protiústavnej činnosti, rasizmu, násilnej a majetkovej trestnej
činnosti, najmä pri sociálnych konfliktoch.
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Právny poriadok – Je veľmi dôležité, aby bol právny poriadok prehľadný, nemenil sa často a nevytváral
tak v ľuďoch pocit právnej neistoty. Problémy v legislatíve veľmi negatívne pôsobia na ľudí a môžu
v spoločnosti vyvolať dešpekt voči právu a zákonom.
Diskriminácia a segregácia – Podľa výskumov je značne rizikovým faktorom i diskriminácia jedinca.
Ďalším negatívnym faktorom je vyčlenenie, a to predovšetkým priestorové. Jeho dôsledky sú horšie ako
napr. samotná chudoba jedinca, respektíve rodiny.
Médiá – Problémom vzhľadom na rizikové správanie sú trendy, ktoré v médiách prevládajú – miznutie
žánrových predelov medzi zábavou a spravodajstvom, časté zobrazovanie násilia (čo môže oslabovať citlivosť
na skutočné násilie) a rôznych deviácii ako zaujímavých kuriozít, presadzovanie životného štýlu, ktorý si časť
spoločnosti nemôže dovoliť obvyklou cestou (čo môže vyprovokovať ku krádežiam či agresii), ako aj mediálne
nastavenie ideálu krásy, ktorý môže spôsobovať u mladých ľudí problémy s príjmom potravy.

V.4

Prevencia rizikového správania a sociálno-patologických javov

Najefektívnejším spôsobom k predchádzaniu a eliminácie rizikového správania a sociálnopatologických javov je prevencia. Náplňou školskej sociálnej práce by mala byť nielen pomoc v oblastiach,
v ktorých jedinec zlyháva, ale aj podpora v zatiaľ neproblémových oblastiach života.
Sociálnu prevenciu Matoušek a Kroftová (2003) definujú ako ucelený systém opatrení, ktorých cieľom
je predísť, prípadne minimalizovať sociálne zlyhanie, a to hlavne také, ktoré je v rozpore so základnými
spoločenskými hodnotami (ako je kriminalita, toxikománia, rasizmus, násilie...). Tak prevencia slúži
na ochranu spoločnosti, ale aj samotného jedinca.
Prevencia sa zvykne deliť (s odkazom na Svetovú zdravotnícku organizáciu /WHO/) na primárnu,
sekundárnu a terciárnu prevenciu. V ďalšom texte si jednotlivé druhy prevencie rozoberieme, nakoľko sú
dôležitou súčasťou školskej sociálnej práce.
V.4.1

Primárna prevencia
Primárna prevencia sa zameriava predovšetkým na zdravé fungovanie spoločnosti. Orientuje sa
na populáciu ešte nezasiahnutú sociálnym problémom (rizikovým správaním alebo patologickým javom),
na ktorý sa zameriava. Hlavným cieľom primárnej prevencie je zamedziť prvému kontaktu s rizikovým
správaním alebo patologickým javom, prípadne ho aspoň maximálne oddialiť. V rámci nej sa snažíme
odstraňovať faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku individuálnej a sociálnej patológie. Pokúšame sa
predchádzať jej vzniku, potlačiť ju v jej zárodku, nedať jej príležitosť.
Primárnu prevenciu delíme na:


nešpecifickú – ktorá sa zameriava na posilňovanie osobnosti, rozvoj sociálnych zručností a podporu
zdravého životného štýlu. Funkciu nešpecifickej primárnej prevencie spĺňa v podstate celá osobnostná
a sociálna výchova;

 špecifickú – ktorá sa zameriava priamo na danú problémovú sociálno-patologickú oblasť.
Prevenciu z pohľadu zamerania sa na cieľovú skupinu ďalej môžeme deliť na:
- všeobecnú – zameriava sa na väčšinu detí a žiakov bez zvláštneho delenia podľa rizikovosti (tzv. programy
pre všetkých, prípadne tých, ktorí sa chcú zúčastniť)
- selektívnu – zacielená na určitú špecifickú (ohrozenú) skupinu populácie, kde sú vo zvýšenej miere
zastúpené rizikové faktory (napr. problémové triedy, športové družstvá a pod.)
- indikovanú – zameraná priamo na jedincov, u ktorých sme vyhodnotili, že majú väčšie predispozície
k rizikovému správaniu (ak máme priestor, snažíme sa posudzovať riziko sociálno-patologických javov
v rámci všetkých troch ekosystémových úrovní). V zásade zodpovedá „včasnej“ intervencii, nachádza sa
už na hranici sekundárnej prevencie.
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Preventívne stratégie sa odzrkadľujú v preventívnych programoch. V rámci preventívnych programov sú podstatné:
1. cieľová skupina a charakter rizikového správania alebo sociálno-patologického javu,
2. druh prevencie vzhľadom na cieľovú skupinu,
3. základná štruktúra preventívneho programu, stratégie,
4. formy a metódy práce, ktoré preventívny program bude využívať.
Pri každom programe, ktorý ako školskí sociálni pracovníci v rámci prevencie vykonávame, je
potrebné mať na zreteli, aký cieľ sledujeme a podľa toho zameriavame našu činnosť. Zo skúseností s rôznymi
preventívnymi kampaňami vyplýva, že efektívnosť intervencií závisí v prvom rade od ich zacielenosti (musíme
vybrať taký preventívny program, ktorý je adekvátny veku, pohlaviu a celkovému zloženiu a charakteru našej
cieľovej skupiny). Musíme si byť vedomí vlastných kompetencií a nepúšťať sa do takých programov, na ktoré
nemáme vzdelanostné a osobné kapacity, či dostatočné skúsenosti.

-

Podľa výskumov v rámci primárnej prevencie sú najefektívnejšími spôsobmi75:
dlhodobá a kontinuálna práca s deťmi a žiakmi (budovanie dôvery, zapojenie rodičov, pedagógov
a sociálnych sietí);
práca v malých skupinkách (maximálne 30 účastníkov, kruhové usporiadanie, interakcie, dialógy);
aktívna účasť cieľovej skupiny (dôraz na zážitkové učenie, rozbor, spätná väzba);
praktická a teoretická vybavenosť realizačného tímu (vzdelanie, absolvované a odskúšané výcviky
na sebe, doba praxe, aktualizované informácie);
reakcie na aktuálne potreby cieľovej skupiny (sledovať nové trendy, nadväzovať na poskytované programy);
jasný a dobre štruktúrovaný program (dopredu jasná metodika, časové ohraničenie, vymedzené témy
a zhrňujúci záver);
ponuka pozitívnych alternatív (zdravý spôsob života, atraktívna ponuka voľnoasových programov, rozvoj
komunikácie, posilňovanie sebavedomia, nácvik riešenia problémov, vedenie k zodpovednosti);
dôraz na kontext programu (rešpektovanie špecifík danej lokality, výskytu rizikového správania,
spolupráca s rodičmi a inštitúciami zapojenými do programov prevencie).
Uveďme si tiež, čo naopak nefunguje76:



programy založené iba na predávaní informácií o rizikovom správaní (o kriminalite, rasizme, drogách,
rizikovom sexe a pod.);



varovné slogany a odstrašujúce príbehy (nemajú vplyv na zmenu správania, iba podporujú postoj typu:
„To sa predsa mne stať nemôže.“);



jednorazové programy (napr. jednorazové besedy a prednášky bez nadväznosti);



krátkodobé a málo intenzívne programy (nepravidelné aktivity, bez ucelenej koncepcie a rámca);



programy bez interaktívnych prvkov (založené na pasívnom vstrebávaní informácií, nerozvíjanie
schopností, bez spätnej väzby);



programy, ktoré nezodpovedajú potrebám cieľovej skupiny (príliš všeobecné, prichádzajúce buď v príliš
skorom veku, alebo už neskoro, proklamujúce nereálne ciele);



poskytovanie preventívnych programov osobami bez dostatočných skúseností (prípadne osobami, ktoré
nemajú dostatočný rešpekt a uznanie, a to ako u dospelých, tak aj u žiakov);



kampane v médiách (nemajú vplyv na zmenu správania, v ideálnych prípadoch zvýšia informovanosť);



spoliehanie sa na jeden typ programu (bez zapojenia ďalších komunitných aktivít a rodičov);



zotrvačnosť (program ostáva stále rovnaký aj napriek tomu, že sa už ukazuje ako neatraktívny).

75
76

Kolařík, 2007
Kolařík, 2007
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V.4.2

Sekundárna prevencia
Hlavným cieľom sekundárnej prevencie je zamedziť rozvoju rizikového správania a patologických
javov, ktoré sa už vyskytli. Niekedy sa obsahovo môže prekrývať s krízovou intervenciou. Sekundárna
prevencia sa najčastejšie zameriava na prácu s ohrozenými cieľovými skupinami v ich prostredí. Orientuje sa
na pomoc jedincom a skupinám, ktoré sú ohrozené rizikovým správaním a sociálno-patologickými javmi (deti
a žiaci s problémovým správaním, experimentujúci s drogami, šikana na škole a pod.).
Školský sociálny pracovník aktívne vyhľadáva takýchto žiakov, motivuje ich k návšteve špecialistov,
minimalizuje ich ohrozenie. Sekundárna prevencia využíva rozličné socioterapeutické aktivity, psychoterapiu
a najrôznejšie poradenské služby. V rámci nej sa prevádzkujú rôzne liečebné a poradenské centrá, realizujú
programy harm reduction a pod.
V.4.3

Terciárna prevencia
Terciárna prevencia sa aplikuje, keď už určitý patologický jav nastal. Jej cieľom je predchádzať
zhoršovaniu, prehlbovaniu a opakovaniu patologických foriem správania jednotlivcov a skupín (drogovo
závislí, páchatelia trestnej činnosti, osobitne recidivisti, suicidálni klienti, deti s poruchami správania
závažného charakteru a pod.). Snaží sa znižovať riziká, ktoré plynú z rizikového správania a zo sociálnopatologických javov a zlepšovať kvalitu života klientov (znížiť sociálne, zdravotné a osobnostné dôsledky
pôsobenia sociálno-patologických javov).
Nadväzuje na iné formy pomoci sociálnym klientom. Svoje uplatnenie má najčastejšie v oblasti
podpory a pomoci pri resocializácii sociálneho klienta či „sociálnej rehabilitácie“ (návrat do spoločnosti), aby
sa minimalizovala možnosť recidívy a u klienta sa fixovali nové návyky, postoje a životné scenáre.

V.5

Identifikácia rizikového správania u adolescentov

O problémoch a rizikovom správaní (ak sa objavili) je vždy lepšie vedieť skôr a hneď začať
s intervenciou. Riešenie začiatočných problémov býva podstatne ľahšie a úspešnejšie ako riešenie už vážne
rozvinutého problému. V prvom rade je potrebné dôkladne analyzovať životnú situáciu daného jednotlivca.
Správne posúdiť jeho situáciu pritom nebýva úplne jednoduché, pretože väčšinou nemáme dostatok úplných
informácií, prípadne tieto informácie nie sú vždy pravdivé. Žiaci s rizikovým správaním majú vyššiu tendenciu
klamať, či klamlivo interpretovať a zastierať rôzne skutočnosti.
Nešpor (2001) uvádza zoznam príznakov rizikového správania adolescentov, ktoré môžu slúžiť ako
určitá výstraha, aby sme na daných adolescentov upriamili pozornosť. Zvlášť závažná je skutočnosť, ak sa
u daného adolescenta vyskytuje viac uvedených príznakov.
Príznaky najvyššej závažnosti:
o Adolescenti priznajú svoj problém (spáchanie trestného činu, užívanie drog, poruchy príjmu potravy,
samovražedné tendencie atď.)
o Spoznáme príznaky rizikového správania
– výrazné chudnutie, strata energie
– príznaky závislosti a pod.
o O rizikovom správaní sa dozviete prostredníctvom iných klientov, kamarátov, spolužiakov, učiteľov a pod.
o Klient má priateľov a známych, ktorí sa rizikovo správajú (pozor hlavne na partnerské vzťahy!)
o Adolescenti sa stávajú odborníkmi na rizikové správanie. Presne vedia, ktoré veci sú už trestné,
pod akými podmienkami, možnosti uloženia trestov a pod. Neprimerane sa venujú danej oblasti (napr.
vedia presné kalorické hodnoty jednotlivých druhov potravín; stávajú sa „odborníkmi na drogy“ – vedia
proces výroby, spôsob brania, zastávajú sa ich, vysvetľujú liečivé účinky a pod.). Funguje tu princíp
racionalizácie, keď sa jedinec snaží zdôvodniť konanie, ktoré sa mu nezdá správne.
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o
o

Oblečenie, plagáty, prívesky a pod., ktoré propagujú rizikové správanie (napr. symboly konope,
fašistických násilných organizácií a i.)
Krádeže - adolescenti potrebujú viac peňazí na praktikovanie svojho rizikového správania.

Príznaky relatívne nižšej závažnosti:
– Adolescent mení ľudí, s ktorými sa stýka, stráca dobrých kamarátov, nadväzuje vzťahy so staršími alebo
sa uzatvára.
– Vyzerá nezdravo (treba ale vylúčiť zdravotné problémy).
– Náhle začal zanedbávať starostlivosť o svoj vzhľad.
– Náhle sa zhorší prospech v škole, neospravedlnené hodiny, neskoré príchody do školy.
– Nespoľahlivosť a nedodržiavanie sľubov, tajnostkárstvo.
– Náhle zhoršenie správania, konfliktnosť, podráždenosť, nervozita a agresivita.
– Úzkosti a depresie.
– Náladovosť a podráždenosť.
– Strata doterajších záujmov a záľub, nezáujem a apatia.
– Nevoľnosti, zvracanie.
– Náhla zmena stravovacích zvyklostí (netýka sa to iba porúch s príjmom potravy, ale aj iných typov
rizikového správania).
Špeciálne pre závislosti platí:
o Nájdete drogy alebo pomôcky k ich zneužívaniu (injekčné ihly, striekačky, malé fajky, papieriky na ručné
balenie cigariet, krabičky od liekov, obáločky s drogou alebo bez (o niečo väčšie ako na žiletku). Tvrdenie,
že drogu niekde našiel nebude práve najpravdepodobnejšie. Podobné je to aj s preháňadlami, násilnými
nástrojmi (zbrane, pomôcky na vykrádanie atď.).
o Jazvy po vpichu do žíl.
o Známky ovplyvnenia návykovou látkou:
– alkohol a niektoré tlmivé lieky - hovorí nezreteľne, je utlmený, má zhoršenú pohybovú súhru a zle
udržuje rovnováhu;
– marihuana - zčervenalé spojovky, hlasitý hovor, neprimerane sa smeje, typický zápach
pripomínajúci páliacu sa zemiakovú vňať; môžu sa vyskytnúť závraty a poruchy rovnováhy pri chôdzi
a typické poruchy pamäti;
– pervitín - nadmerná a častá bezúčelná aktivita, paranoje, po jeho odznení (aj extáze) dlhý, viacdenný
spánok ako prejav spánkového dlhu a vyčerpania, často spojený s depresiami;
– halucinogény (napr. LSD) - poruchy vnímania (halucinácie a ilúzie), často divné a nezmyselné
správanie, pohrúženosť do vlastného sveta, zmätenosť, zorničky bývajú rozšírené, po odoznení
účinkov môžu pretrvávať psychické problémy (napr. depresie);
– heroín - utlmenie, spavosť, pohrúženosť do vlastného sveta, zúžené zorničky, pomalý dych,
nezrozumiteľná reč, eufória často vystriedaná nezáujmom a depresiami;
– prchavé látky – príslušný zápach z dychu, odevu.
o Typický zápach (pri alkohole, marihuane, prchavých látkach), môžu sa to snažiť prekryť rôznymi
deodorantmi, vonnými tyčinkami a pod.
o Trasľavosť – vyskytuje sa hlavne vo fáze odvykania, ale môže byť aj prejavom intoxikácie.
o Paranoje – pocity prenasledovania – často sa objavujú v súvislosti s intoxikáciou pervitínom alebo
halucinogénmi. Pocity prenasledovania ostávajú ešte dlho po tom, ako sa daná látka z tela vylúčila.
(Môžu byť však spôsobené aj vážnou duševnou chorobou, ktorá nemá súvis so závislosťami).
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V.6

Koncept resiliencie

Na vznik sociálno-patologických javov sa môžeme pozerať aj s obrátenou optikou. Nielen skúmať
prečo sa u jedinca deviantné správanie objaví, ale môžeme sa zamerať pozitívne na faktory, vďaka ktorým
ku takémuto deviantnému správaniu nedôjde. Práve resiliencia je podľa Šišlákovovej (2008, s.54) „koncept
označujúci dynamické vývojové procesy, vďaka ktorým sa jedinec (či iné systémy, ako napr. rodina, komunita)
adaptuje a dobre funguje v rámci kontextu vystavenia signifikantným tlakom (nepriazniam, rizikom,
stresorom) či už v ňom samom, alebo v jeho prostredí“.
Koncept resiliencie sa nesnaží odpovedať na otázku, prečo deti a žiaci nezvládajú náročné situácie
v ich živote, naopak, pokúša sa odpovedať na otázku, prečo niektorí tieto náročné situácie zvládajú77.
To, nakoľko bude jedinec odolný voči negatívnym vplyvom, je výsledkom kombinácií podporných
a rizikových faktorov, ktoré na neho pôsobia. Rizikové faktory pôsobia na jedinca negatívne a zvyšujú mieru
pravdepodobnosti sociálneho zlyhania. Naopak, protektívne faktory posilňujú odolnosť (resilienciu) jedinca.
Až na základe ich spolupôsobenia sa následne vytvára správanie jedinca.
V predchádzajúcom texte sme si vymenovali potenciálne príčiny sociálno-patologického správania.
Neznamená to však, že prítomnosť uvedených faktorov má vždy za následok deviantné správanie. Navyše
všetky faktory spomenuté ako rizikové, môžu mať pre jedinca aj protektívny charakter. Napríklad rodina síce
môže byť sociálne slabá, ale protektívne na jedinca môžu pôsobiť dobré vzťahy v rámci nej, alebo zlé výsledky
v škole môžu byť kompenzované úspechmi v športe či v inej záujmovej oblasti v rámci školy, či voľnočasových
aktivitách.
Ak by sme sa pokúsili vymenovať protektívne faktory, bol by ich zoznam rovnaký ako pri tých
rizikových, len by sa v rámci nich hovorilo o takých faktoroch ako napr. kladné osobnostné rysy, zdravie, dobré
rodinné vzťahy, školský úspech, kvalitne trávený voľný čas či pôsobenie podporných organizácií.
Na resilienciu zameraný prístup sa orientuje hlavne na budovanie podporných sociálnych sietí, čím
sa rozumie odhaľovanie a posilňovanie potenciálnych oblastí sily a podpory – zameriavame sa menej
na patologické prejavy správania a viac na silné stránky osobnosti jedinca, ktoré treba rozpoznať a na nich
začať stavať (napr. zdravé rodinné prostredie, vzdelanie, priateľstvá, talent a záujmy, pozitívne hodnoty
jedinca, primerané sociálne kompetencie a i.).
Koncept resiliencie nás zároveň vyzýva, aby sme sa pri posudzovaní sociálneho fungovania rizikového
žiaka pozerali na všetky z troch ekosystémových úrovní (mikro, mezo a makroúroveň). Nazeráme na jedinca
nielen ako na človeka samého o sebe, ale vo vzťahu k svojmu sociálnemu prostrediu.
Resiliencia, čiže odolnosť jedinca, je podporovaná predovšetkým zdravým rodinným prostredím,
vzdelaním, priateľstvami, talentom a záujmami, pozitívnymi hodnotami jedinca a primeranými sociálnymi
kompetenciami.
Koncept resiliencie navrhuje stratégie, ktoré môžu byť využité jednak pri prevencii rizikovosti, jednak
pri redukcii účinkov rizikových faktorov, ktoré sa už prejavili.
Pri práci so žiakmi je tiež dobré myslieť na to, že aj rizikové správanie je súčasťou normálneho vývoja
osobnosti človeka a môže mať aj pozitívne dôsledky78. Keby sme sa snažili deti a žiakov stále ochraňovať,
mohlo by sa stať, že budú ochudobnení o prirodzenú fázu vývoja, keď sa učia zo svojich vlastných chýb79.
V práci s deťmi a žiakmi je preto dôležitejšie zamerať sa na podporu silných (resilienčných) stránok osobnosti,
aby boli schopní sa s určitými fázami svojho života vyrovnať.

77

Wernerová in Křivohlavý, 2001
Rutter a Smith in Sharland, 2006
79
De Winter a Noom in Sharland, 2006
78
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VI.

Opis vybraného rizikového správania a sociálno-patologických javov

V tejto časti si rozoberieme najčastejšie rizikové správanie a sociálno-patologické javy, ktoré ohrozujú
deti a žiakov v školskom prostredí. Tieto poznatky nám môžu výrazným spôsobom pomôcť správne reagovať
v jednotlivých situáciách, či preventívne pôsobiť ešte pred tým, ako tieto javy nastanú.
Jednotlivé sociálno-patologické javy vyvolávajú u detí a žiakov rôzne formy problémového správania,
pomocou ktorého sa snažia o znovuzískanie dynamickej rovnováhy v rámci svojho sociálneho fungovania.
Takéto správanie je zároveň znakom skutočnosti, že jedinec nie je schopný alebo nemôže vedome riešiť
a zvládnuť určitú životnú situáciu a uspokojiť si potreby primeraným spôsobom.
Osobnosť človeka dokáže za určitých okolností rozvíjať na úrovni psychickej činnosti celý rad
obranných a kompenzačných mechanizmov. Nevieme presne nájsť odpoveď na otázku, prečo niekto reaguje
v podobnej situácii bludným systémom, iný depresiami alebo samovražednými pokusmi, ďalší agresívnym
správaním voči ostatným a pod.
V prípade rizikového správania detí a adolescentov je veľmi dôležité získavať dostatok aktuálnych
informácií o danej problematike. V spoločnosti koluje veľké množstvo mýtov, ktoré sa často emotívne šíria
medzi ľuďmi. Napríklad v drogovej oblasti je veľmi nebezpečným mýtom predstava dílera ako cudzieho
človeka rozdávajúceho cukríky deťom pred školou. Výskumy pritom ukazujú, že najčastejšie sa adolescenti
dostávajú do kontaktu s drogou v skupine priateľov a prostredníctvom kamarátov.
Riaďme sa preto pri práci s deťmi a žiakmi viac rozumom, skúsenosťami a overenými informáciami.
Aktívne sa vzdelávajme a vyhľadávajme aktuálne poznatky, aby sme v očiach detí a adolescentov neklesli
na nekompetentných pracovníkov a vedeli sme im pomôcť v situáciách, keď našu pomoc potrebujú.
V nasledujúcej časti si rozoberieme najčastejšie rizikové správanie a sociálno-patologické javy, ktoré
ohrozujú deti a žiakov v školskom prostredí:
o delikventné správanie a páchanie trestnej činnosti;
o agresivita, násilie;
o šikanovanie;
o záškoláctvo;
o rizikové sexuálne správanie;
o znásilnenie;
o samovražedné správanie;
o CAN - Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa;
o drogové závislosti.

87 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

VI.1

Delikventné správanie a páchanie trestnej činnosti

VI.1.1 Vymedzenie pojmov
Ako sme sa zmieňovali už v úvodnej charakteristike sociálno-patologického správania a jeho členenia,
kriminálne správanie (z latinského „crimen“ = previnenie, zločin) je správanie, ktoré je v danej spoločnosti
trestné. Kriminalitou následne rozumieme súhrn trestných činov v danej spoločnosti.
Delikventné správanie (z latinského delinquere – previniť sa, dopustiť sa chyby) je v porovnaní
s kriminálnym správaním širšou kategóriou – znamená správanie porušujúce právo, zákony. Zahŕňa konanie,
ktoré sa netýka len kriminality, ale aj iných deliktov (správno-právnych, občiansko-právnych a pod.). Pod túto
kategóriu spadajú aj činy inak trestné, ktoré spáchali osoby maloleté (do veku 14 rokov)80.
Tieto pojmy prenikli do sociálnej práce a iných humanitných vied z právnych disciplín, preto je aj ich
obsah stanovený podľa práva. Pojem delikvencia je v podstate právnickým hodnotením spoločensky
neprijateľného činu, ktorý spočíva v porušovaní určitých legislatívnych noriem konkrétneho štátu, pričom je
toto správanie následne sankcionované. Kriminálne správanie je právom sankcionované porušenie Trestného
zákona č. 300/2005 Z. z., keď je spáchaný trestný čin.
Trestný čin môžeme definovať ako čin nebezpečný pre spoločnosť (stupeň nebezpečnosti je vyšší ako
nepatrný), ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Uplatňuje sa zásada: „Nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege.“ (Nie je trestného činu ani trestu bez zákona.). To znamená, že trestné sú iba tie činy
a za takých podmienok, aké sú stanovené v trestnom zákone v dobe spáchania trestného činu a zároveň súd
môže stanoviť iba taký trest a v takej miere, ako to stanovuje zákon v dobe spáchania trestného činu. O tom,
že bol spáchaný trestný čin a o sankcii rozhoduje vždy len súd. Až do jeho rozhodnutia platí presumpcia
neviny, tzn. na obvineného sa zásadne hľadí ako na nevinného, kým sa nepreukáže opak.
VI.1.2 Trendy v oblasti kriminality adolescentov
V poslednom období sa mení charakter kriminality adolescentov. V nasledujúcich bodoch uvádzame
niektoré charakteristiky kriminality adolescentov81:
> Prevažuje majetková kriminalita, ktorá tvorí približne 80 % trestnej činnosti. Ide hlavne o jednoduché
krádeže. Adolescenti majú hlavne záujem o peniaze, alkohol a cigarety, spotrebnú elektroniku
(predovšetkým prostredníctvom vykrádania automobilov), bicykle a motorové vozidlá. Málokedy
páchajú túto trestnú činnosť individuálne, väčšinou ide o skupiny (partie, gangy), ktoré sú niekedy
napojené na dospelé osoby.
> Na druhom mieste (približne 10 % trestnej činnosti adolescentov) je násilná trestná činnosť. Špecifickou
skupinou sú násilné trestné činy (vrátane vrážd) motivované rasisticky a nacionalisticky.
> zvyšuje sa samoúčelná brutalita a bezohľadnosť
> zvyšuje sa kriminalita súvisiaca s drogami a ostatnými závislosťami
> mení sa profil páchateľa – prestáva sa výrazne líšiť od ostatnej populácie
> rastie podiel prvopáchateľov a páchateľov, ktorých trestný čin je epizódny
> rastie počet osôb, ktoré majú príjmy z kriminality ako pravidelný zdroj príjmu.
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WINKLER, J. – PETRUSEK, M., 1997
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A., 2003
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Systém trestania mladistvých
V trestnom práve sa zohľadňuje nižšia rozumová a mravná vyspelosť detí a mládeže, ktoré ešte iba
prechádzajú procesom socializácie a nevedia presne odhadnúť a ovládať svoje konanie a jeho dôsledky. Slúži
na to inštitút trestnej spôsobilosti – osobná zodpovednosť za následky spáchaného trestného činu82.
> Deti (do štrnástich rokov) nie sú vôbec trestne zodpovedné. Ak sa dopustia deti činu inak trestného,
nenesú za neho zodpovednosť a súd môže iba vykonať určité opatrenia potrebné k ich náprave (napr.
dohľad probačného pracovníka, zaradenie do výchovného programu, uloženie ochrannej výchovy).
> Ďalšou kategóriou sú osoby mladistvé. Podľa § 94 Trestného zákona sa za mladistvého považuje osoba,
ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.
Až do pätnásteho roku majú mladiství len relatívnu trestnú zodpovednosť, čo znamená, že ak mladistvý
do tohto času nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať
protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za spáchaný čin trestne zodpovedný (§ 95 Trestného
zákona). Od pätnástich rokov majú už adolescenti plnú deliktnú spôsobilosť (za podmienky príčetnosti).
Ich vek je však zohľadnený v systéme trestania.
> Poslednou vekovou kategóriou adolescentov, ktorou sa trestné právo zaoberá, je tzv. skupina osôb
vo veku blízkom veku mladistvých. V zákone nie je číselne uvedené do kedy môžeme adolescentov
zaraďovať do tejto skupiny. Závisí to od individuálneho priebehu dospievania a dosiahnutia sociálnej
zrelosti (rozumovej alebo vôľovej spôsobilosti)83. Zaradenie pod túto skupinu je však len poľahčujúcou
okolnosťou.
Systém trestania mladistvých za spáchané trestné činy je odlišný od systému určeného pre dospelých
(od 18 rokov). Účel trestu u mladistvého je predovšetkým výchovný, pričom trest má zároveň pôsobiť
na predchádzanie protiprávnych činov a primerane chrániť spoločnosť. Uložený trest by mal viesť
k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia
(§ 97 Trestného zákona).
Súd môže mladistvému uložiť:
1. upustenie od potrestania, ak mladistvý spáchanie trestného činu ľutuje a prejavuje účinnú snahu
po náprave, v prípade že:
a) vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne očakávať, že už
prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu, alebo
b) súd prijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku
ponúkol (môže to byť aj organizácia pracujúca s mládežou, ak si to vezme na zodpovednosť), povahu
spáchaného činu a osobu mladistvého sa uloženie trestu nejaví nevyhnutné.
Ak súd upustil od potrestania, hľadí sa na mladistvého, ako keby nebol odsúdený.
2. podmienečné upustenie od potrestania – platia pre neho rovnaké podmienky, ale súd navyše určí
skúšobnú dobu, počas ktorej sa sleduje správanie mladistvého. Môže mu zároveň uložiť aj primerané
obmedzenia a povinnosti.
3. ochrannú výchovu – účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne
ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového
a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým
mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti. Táto
ochranná výchova môže byť realizovaná buď v osobitných výchovných zariadeniach, alebo v profesionálnej
náhradnej rodine (§ 102 Trestného zákona). Môže sa uložiť aj osobám mladším ako 14 rokov.

82
83

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
JELÍNEK, J. a kol., 2006
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4. výchovné opatrenia – ukladajú sa pri podmienečnom upustení od potrestania alebo v prípravnom konaní
(§ 106-108 Trestného zákona). Rozdeľujú sa na:
A) výchovné povinnosti a obmedzenia:
a) mladistvý sa podrobí probačnému dohľadu vykonávanému probačným a mediačným úradníkom;
b) bude bývať s rodičom alebo s iným dospelým, ktorý je zodpovedný za jeho výchovu;
c) bude sa usilovať o vyrovnanie s poškodeným;
d) nahradí podľa svojich síl škodu spôsobenú trestným činom alebo inak prispeje k odstráneniu
následkov trestného činu;
e) vykoná bezplatne vo voľnom čase spoločensky prospešnú činnosť;
f) podrobí sa liečeniu škodlivej závislosti;
g) podrobí sa vo svojom voľnom čase programu sociálneho výcviku, psychologickému poradenstvu,
psychoterapeutickému, vzdelávaciemu, doškoľovaciemu, rekvalifikačnému alebo inému vhodnému
programu na rozvíjanie jeho sociálnych zručností a osobnosti, ktorý nie je probačným programom.
B) napomenutie s výstrahou:
Súd a v prípravnom konaní prokurátor dôrazne vytkne mladistvému v prítomnosti jeho zákonného
zástupcu protiprávnosť jeho činu a upozorní ho na sankcie, ktoré mu hrozia podľa tohto zákona, ak by
v budúcnosti spáchal trestnú činnosť.
Medzi tresty, ktoré mladistvému môže súd uložiť, patria len:
a) trest povinnej práce,
b) peňažný trest,
c) trest prepadnutia veci,
d) trest zákazu činnosti,
e) trest vyhostenia,
f) trest odňatia slobody (podmienečný, podmienečný s probačným dohľadom alebo nepodmienečný).
Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v Trestnom zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu.
Nepodmienečný trest odňatia slobody môže súd mladistvému uložiť len pod podmienkou, kedy by uloženie
iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu podľa tohto zákona vzhľadom na okolnosti prípadu,
osobu mladistvého alebo vzhľadom na predtým uložené opatrenia. Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré
neprekročili 18. rok svojho veku, vykonáva v ústavoch na výkon trestu pre mladistvých.
Na mladistvého, ktorému bol uložený trest, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest
vykonaný alebo sa od jeho výkonu alebo od jeho zvyšku právoplatne upustilo. To je veľkou výhodou neskôr,
pretože títo mladiství nemajú záznam v registri trestov, ktorý by ich mohol v budúcnosti znevýhodňovať.
VI.1.3 Psycho-sociálne problémy spojené s obvinením a uväznením
Už samotné obvinenie jedinca z trestno-právneho činu predstavuje veľkú záťaž. Hlavne pre tých, ktorí
to prežívajú prvýkrát (na rozdiel od skúsených recidivistov). Znamená to výraznú zmenu v dovtedajších
vzorcoch správania, obvinení cítia akútne ohrozenie, menia sa sociálne vzťahy (nielen všeobecne
so spoločnosťou, ale aj v škole, s priateľmi, rodinou). Obvinený získava nálepku „potenciálneho kriminálnika“
a adekvátne sa k nemu ľudia správajú – odsudzujú ho, nedôverujú až odmietajú.
Reakcie obvinených sú rôzne – typická je úzkosť, neistota a aktivácia obranných mechanizmov,
spojená s racionalizáciou svojho trestného správania (s cieľom získať spoločensky pochopiteľné motívy).
Situácia sa rapídne zhoršuje uväznením (či už vo väzbe, pri ochrannej výchove alebo pri výkone
trestu). Uväznení stratia svoju slobodu pohybu, postavenie, sociálny status, dôstojnosť, bezpečie, nezávislosť,
súkromie a sociálne vzťahy. Ich život je determinovaný psychickou a materiálnou depriváciou a izoláciou.
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Musia sa zorientovať v novom prostredí a adaptovať sa naň. Časté sú prejavy šikanovania a agresie zo strany
spoluväzňov, čo ešte viac narušuje pocit bezpečia a istoty. Reakcie na uväznenie sú zvyčajne (hlavne u tých,
ktorí sú väznení prvýkrát) veľmi silné. Často zlyhávajú adaptačné mechanizmy, vyskytujú sa fyzické problémy
(výrazné u závislých osôb), dochádza k psychickým poruchám, zvyšuje sa agresívne správanie (orientované
na okolie – personál a spoluväzňov, ale aj voči sebe – rôzne sebapoškodzovanie, samovražedné správanie,
hladovky a pod.).
V súvislosti s uväznením strácajú adolescenti základné opory:
- rodinné a ďalšie sociálne vzťahy a kontakty (často narušené aj pred uväznením) sa v mnohých prípadoch
po uväznení strácajú;
- v oblasti zamestnania, školskej dochádzky, či rozvoja pracovných návykov, vedomostí a schopností sa
s adolescentmi snažia pracovať aj vo väzniciach, ale sociálna práca v tejto oblasti je veľmi problematická.
Po opustení väzenia je pozícia týchto mladistvých na pracovnom trhu výrazne znevýhodnená. Čiastočne
pomáha aspoň zahladzovanie odsúdenia po odpykaní trestu u mladistvých.
Počas pobytu vo väzení dochádza k zaujímavým adaptačným mechanizmom, nazývaným proces prizonizácie.
Ide o psychologickú premenu slobodného človeka na väzňa, ktorá zahŕňa dve zložky:
- inštitucionalizáciu – adaptácia na vysoko organizovaný život vo väzení bez samostatnosti a iniciatívy;
menia sa potreby, postoje a vzorce správania, čo výrazne sťažuje opätovný návrat do spoločnosti,
- ideologizáciu – prijatie a stotožnenie sa s normami, hodnotami a pravidlami väzenského prostredia;
dochádza k racionalizácii kriminálneho správania, čím sa zhoršuje kriminálna prognóza84.
VI.1.4 Trendy v oblasti sociálnej práce s delikventnou mládežou
Sociálna práca s delikventnou mládežou sa odlišuje podľa toho, aký typ deliktov, či trestných činov
adolescent spáchal (iné potreby majú sprejeri grafitov, futbaloví chuligáni, vykrádači alebo páchatelia násilnej
trestnej činnosti). Najčastejšie však ide o sociálne poradenstvo, informačný servis a mediáciu, neformálne
vzdelávanie.
Mladí ľudia s delikventným správaním majú problémy nielen s políciou, trestami a peniazmi, ale aj s rodičmi
a partnermi, v škole atď. Do týchto oblastí môže školský sociálny pracovník pri nadviazaní dôverného vzťahu
postupne intervenovať. Spočiatku však ide o poskytovanie informácií – napr. o priebehu trestného konania,
právach a povinnostiach zadržovaného, možných trestoch, oprávneniach polície a pod. Môže informovať
a sprostredkúvať kontakt na rôzne inštitúcie – probačná a mediačná služba, orgány sociálno-právnej ochrany
detí, súdy, prípadne mladých sprevádzať celým súdnym konaním.
Vo finančnej oblasti môže sociálny pracovník pomôcť adolescentom zorientovať sa na pracovnom trhu, či
sprostredkovať kontakt na agentúry s brigádami, čím môžu pokryť náklady na súdne konanie a prípadné
pokuty. Nezanedbateľnou súčasťou preventívnych programov by mala byť aj lukratívna ponuka
voľnočasových aktivít.
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VI.2

Agresivita, násilie

VI.2.1 Vymedzenie pojmov
Agresivita a násilie je porušením sociálnych noriem, keď jedinec obmedzuje práva a narušuje integritu
(fyzickú alebo psychickú) sociálneho okolia. Je to pozorovateľné správanie s úmyslom poškodiť iný
organizmus (zviera, človeka) alebo neživú vec85.
Agresivita je všeobecnejší pojem, používaný v prírodných vedách (aj v súvislosti so zvieratami), násilie
sa používa len v súvislosti s agresívnym správaním ľudí. Určitá miera agresivity je vlastná všetkým ľuďom.
Prejavuje sa hlavne v prípade krízových situácií ako spôsob sebaobrany organizmu. Aj v normálnych,
nekrízových situáciách je zdravá miera agresivity užitočná pre sociálny vývin človeka. Prejavuje sa
schopnosťou zdravého sociálneho presadzovania sa spoločensky prijateľným spôsobom, zohľadňujúcim
a rešpektujúcim prístupom k druhým ľuďom. Vtedy hovoríme o asertívnom správaní86.
Keď však agresivita prekročí „zdravú“ mieru, obmedzuje a poškodzuje okolie, dostávame sa
do kategórie sociálno-patologického agresívneho správania. Medzi špeciálne typy agresívneho správania,
typické pre adolescentné obdobie, môžeme zaradiť:
1. Vandalizmus – Toto správanie je trestné, takže ho môžeme rovnako zaradiť medzi delikventné, či
kriminálne. Ide o logicky nezdôvodniteľné poškodzovanie a ničenie verejného, či súkromného majetku alebo
verejných hodnôt. Páchateľom neprináša žiaden materiálny zisk, jedine vlastné potešenie a určité
odreagovanie. Vandalizmus patrí často k životnému štýlu delikventných skupín adolescentov, v rámci ktorých
môžeme pozorovať aj iné druhy rizikového správania.
2. Ideologická agresivita – Môžeme tu zaradiť napríklad etnicky namierenú agresivitu, ale aj agresivitu
futbalových fanúšikov. Motivácia takéhoto agresívneho správania je ovplyvnená spoločensky negatívnym
uspokojovaním potrieb bezpečia a istoty alebo potrieb sebarealizácie.
3. Autoagresívne správanie – Dochádza k poškodzovaniu telesnej integrity bez vedomej snahy zomrieť.
Najčastejšie ide o rezné rany (hlavne na rukách), škrabance, hryzy, vyrezávanie znakov na kožu, prípadne
popáleniny (cigaretou, zapaľovačom a pod.). Medzi uvádzanými motívmi sebapoškodzovania sú: pocit hnevu
na seba samotného, úľava od napätia, niekedy aj prianie zomrieť. Býva znakom narušenej osobnosti,
najčastejšie hraničného charakteru.
VI.2.2 Zdroje agresie
Pre vznik rizikového agresívneho správania platia podobné všeobecné informácie, ktoré sme uviedli
v kapitole V.3.
V prípade agresie, popisujú viacerí autori navyše tieto jej špeciálne zdroje87:
a) agresia ako reakcia na nenaplnenie životných potrieb – ak nemajú adolescenti dostatočne naplnené
svoje životné potreby (telesné i psychické), majú tendenciu brániť sa ohrozeniu. Preto keď sa adolescenti
správajú agresívne, môžeme to vnímať ako signál, že niektoré ich potreby nie sú uspokojené. Napr.
rodičia dieťa zanedbávajú alebo týrajú, rozvod (alkohol, domáce týranie) v rodine, chýbajúce vzťahy
s vrstovníkmi, nedostatok rešpektu a podpory okolia a pod.
b) agresia ako prejav potlačovaných emócií – agresívne správanie môže byť aj prejavom, že sa adolescenti
ešte nenaučili zvládať svoje emócie. Môže byť prejavom nespracovaných emócií (hnev, strach, smútok,
beznádej a pod.) alebo naučeným spôsobom ako prejavovať svoje emócie navonok.
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c) agresivita ako dôsledok nadmerne starostlivej výchovy – niektoré deti môžu byť zo svojej rodiny
zvyknuté, že majú plnú starostlivosť a dospelí im plnia všetky ich priania, preto keď sa v adolescencii
ocitnú v situácii, že sa im nenapĺňajú potreby (alebo ich priania), začnú prejavovať svoj hnev a agresivitu.
d) agresivita ako napodobňovanie – agresívne správanie, ktoré sa prezentuje v médiách, prípadne ktoré
páchajú ľudia, ktorí sú pre adolescentov ako sociálne vzory, môžu adolescenti nekriticky napodobňovať.
e) vandalizmus ako demonštrácia moci – adolescenti sa ním snažia demonštrovať, že len oni majú nad
sebou moc. V pozadí motivácie vandalizmu je častokrát nuda, prázdnota. Adolescenti potrebujú, „aby
sa niečo dialo“. Do istej miery pôsobí aj zvedavosť: „...čo sa stane, keď....“ Potreba zasiahnuť do sveta
svojou (aj keď negatívnou) aktivitou, vyryť niekde svoju značku (grafity) súvisí s odlišnou saturáciou
potrieb spolunáležitosti, lásky a sebarealizácie. Mladí ľudia často ničením vyjadrujú tiež svoj nesúhlas
so spoločnosťou, v ktorej žijú, ale nie sú v nej spokojní.
f) sebapoškodzovanie – býva u mladých ľudí často prejavom chýbajúcich skúseností so zvládaním
problémov a prekonávaní prekážok, niekedy ide o snahu dokázať svoju „mužnosť“. Prechodné alebo
jednorazové sebapoškodenie sa môže vyskytnúť aj ako vstupný iniciačný obrad pri vstupe adolescenta
do sekty, gangu a pod., prípadne je súčasťou určitej subkultúry (napr. emo).
g) sebapoškodzovanie ako následok nespracovanej traumy – tento typ reakcie sa vyskytuje u mladých ľudí,
ktorí boli pohlavne zneužití, sexuálne či telesne týraní. Títo zvyčajne získajú problematický vzťah
k svojmu telu, ktoré vnímajú ako nečisté, poškvrnené a trestuhodné. Majú tendenciu odmietať svoje
telo a trestajú ho zvlášť krutými spôsobmi. Sústreďujú sa primárne na oblasti, ktoré majú spojitosť
s pôvodnou traumou (prsia, stehná, genitálie).
VI.2.3 Trendy v oblasti sociálnej práce s mládežou s agresívnym správaním
Riešenie agresívneho správania u adolescentov je veľmi zložité. V rovine prevencie by sme sa mali
zamerať na ovplyvňovanie ich mienky voči násiliu. Adolescenti môžu mať vplyvom médií a sociálneho okolia
posunutý tolerančný limit voči násiliu. Dobrými preventívnymi programami môžeme pomôcť adolescentom
pozrieť sa na agresivitu viac s nadhľadom a skúsiť ju viac ovládať.
Pri individuálnej práci s klientmi je potrebné nájsť príčinu agresívneho správania a snažiť sa pracovať
s mladým človekom v danej oblasti. Pri niektorých jednotlivcoch môže byť potrebná špecializovaná
psychoterapia, v rámci ktorej sa učia zvládať vlastnú agresivitu, prípadne sa učia nadobudnúť zdravý vzťah
k svojmu telu a pod. Je preto potrebné zvážiť vlastné kompetencie a možnosti intervencie a v prípade potreby
distribuovať mladého klienta k iným odborníkom, prípadne ho pri týchto návštevách sprevádzať.
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VI.3

Šikanovanie

VI.3.1 Vymedzenie pojmov
Podľa Kolářa, je šikanovanie také správanie, keď „jeden alebo viac žiakov úmyselne, väčšinou
opakovane týra a zotročuje spolužiaka, či spolužiakov a používa k tomu agresiu a manipuláciu“88. Ide
o vedomé a často opakované ubližovanie druhým (najrôznejšie formy agresie).
Šikanovanie tak môžeme rozdeliť na fyzické a psychické.
Medzi formy fyzického ubližovania patrí priame fyzické napadnutie obete (bitie, kopanie, štípanie,
pálenie, bodanie, zväzovanie, dusenie, ťahanie za vlasy, polievanie a i.), alebo agresor nepriamo všetko riadi
a napr. pošle niekoho, aby obeť zbil. Patrí tu aj branie a ničenie vecí (krádeže peňazí, trhanie vecí,
znečisťovanie vecí, schovávanie vecí a i.). Existuje však rovnako aj pasívna fyzická šikana, ktorá spočíva
v bránení obeti v tom, čo chce urobiť, napr. vojsť do triedy, sadnúť si do lavice, alebo odmietnutí požiadavky
obete, napr. pustiť ju na záchod. Ide teda o rôzne spôsoby obmedzovania osobnej slobody a manipulácie
(obeť musí napríklad hrať divadlo pre ostatných, robiť ostatným sluhu, jesť jedlo zo zeme a pod.).
Medzi formy psychickej šikany patria nielen verbálne útoky, teda priame nadávky, urážky a posmešky,
hanlivé básničky, ale môže tam patriť aj rozširovanie klebiet a nepravdivých informácií, ako aj rôzne symboly,
ktorých účelom je zosmiešniť a ublížiť, napr. kresby. Jednou z najťažších foriem psychickej agresie je ignorovanie
(druhí obeť ignorujú, nebavia sa s ňou, odsadávajú si od nej, nepožičiavajú jej veci, nevšímajú si ju,
neodpovedajú na otázku či pozdrav, nezastanú sa obete pri nespravodlivom obvinení a pod.)89.
V obidvoch prípadoch šikany postupne (s plynutím času) rastie aj počet agresorov. Obidve formy,
fyzická aj psychická, sa môžu rozvinúť až na pokročilú šikanu. Ak vezmeme do úvahy, že práve ignorácia je
jednou z najťažších foriem agresie, tak je zrejmé, že aj psychické týranie môže narásť do obludných rozmerov.
Psychická šikana je obzvlášť nebezpečná v tom, že obeť nemá na tele viditeľné zranenia a tie duševné nemusia
byť na prvý pohľad tak zrejmé90.
VI.3.2 Rozdiel medzi „uťahovaním si“ a šikanou
Nie vždy sa šikana vyskytuje v až tak vyhranených formách a niekedy býva problém rozlíšiť, kedy ide
o zábavu a hnevanie sa navzájom a kedy to už prerastá do šikany. Často je šikana odôvodňovaná tvrdením,
že to bolo všetko iba „zo srandy“ a obeť to proste iba nechápe. Preto si môžeme systematicky znázorniť
základné rozdiely medzi „uťahovaním si“ a šikanovaním v nasledujúcej tabuľke:
Uťahovanie
Človek sa môže brániť a uťahovanie
opätovať.
Človek sa baví, alebo prežíva len ľahké
naštvanie.

Šikanovanie
Ak by sa človek bránil alebo ubližovanie dokonca vrátil, násilie
sa proti nemu väčšinou bezprostredne vystupňuje.
Obeť prežíva strach, poníženie. Môže prežívať aj naštvanie, ale
pocity bezmocnosti, strachu, hanby a poníženia prevažujú.

Keď dáme jasne najavo, že je nám to Keď dá obeť jasne najavo, že je jej to nepríjemné, útočníci
nepríjemné, uťahovanie prestane.
pokračujú ďalej.
Cieľom uťahovania je zábava pre všetkých Šikanovanie je samoúčelné, jeho jediným cieľom je zdeptať
(a to aj pre toho, kto je podpichovaný).
a zotročiť obeť.
Tab. č. 3: Základné rozdiely medzi uťahovaním a šikanovaním

Je dôležité si uvedomiť, že hranicu medzi „zábavným uťahovaním“ a „čo je už vážne nepríjemné“
môže posúdiť iba ten, z ktorého si „uťahujú“.
88
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90
KOLÁŘ, M., 2001
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VI.3.3 Päť štádií vývoja šikanovania
Podľa Kolářa má vývoj šikanovania v skupine päť štádií91:
1. zrod vyostrovania vzťahov
2. fyzická agresia a stupňovanie manipulácie
3. vytvorenie šikanujúceho jadra
4. šikanovanie sa stáva normou skupiny
5. totalita alebo dokonalé šikanovanie
1. Zrod vyostrovania vzťahov
V takmer každej skupine ľudí existujú dominantní jedinci, či obľúbení členovia a naopak tí, ktorí
nemajú takmer žiadny vplyv, často sa nachádzajúci niekde mimo skupiny, označovaní aj ako „outsideri“. Títo
jedinci na okraji skupiny sú často ohrození vylúčením zo skupiny. Buď si ich skupina alebo niektorí jej členovia
nevšímajú, ignorujú, alebo proti nim dokonca prejavujú nepriateľské postoje a rôznymi spôsobmi sa voči nim
vymedzujú. V tejto úvodnej fáze šikanovania sa objavujú mierne, prevažne psychické formy násilia (navonok
často pôsobiace ako podpichovanie, uťahovanie), pri ktorých sa však tí, ktorí sú ich terčom, necítia ani trochu
príjemne. Môže ísť o rôzne hanlivé prezývky, posmech, ohováranie, vylučovanie z kolektívu („Neotravuj!“,
„Daj si odpich!“, „Smrdíš.“ a i.), „nevinné“ žartíky a pod. Hoci ide o počiatočnú podobu šikanovania, je
potrebné preventívne pôsobiť na skupinu, pretože táto úvodná fáza šikanovania nesie so sebou riziko
nebezpečného vývoja.
Základné preventívne pôsobenie je dobré zamerať na:
> neustále stmeľovanie skupiny;
> zabezpečiť, aby nikto nebol dlhodobo mimo alebo stranou;
> podporovať tolerantný prístup u členov skupiny;
> podporovať zdravé sebaponímanie, sebadôveru, sebaúctu u členov skupiny;
> nácvik asertívneho správania u členov skupiny;
> cielené vytváranie príležitostí pre vyniknutie každého člena skupiny a pod.
2. Fyzická agresia a stupňovanie manipulácie
Vymedzovanie sa voči daným jednotlivcom, či ich vylučovanie z kolektívu môže prerásť v drobné
fyzické útoky (napr.: podrazenia stoličky, ignorovanie spravodlivého poradia v rade na obed, pichanie
kružidlom do chrbta, branie desiaty, či školských pomôcok a pod. Stupňujú sa tiež psychické útoky, ktoré
prechádzajú v agresívne posmievanie sa, tvrdšie urážky, či slovné zastrašovanie, hrubú iróniu a i.). Často môže
k stupňovaniu prejavov šikanovania prispieť nárast napätia v skupine, keď okrajoví členovia skupiny začnú
slúžiť ako „ventil“. Príčiny tohto napätia môžu byť rôzne. Niekedy to môžu byť vysoké požiadavky, ktoré sú
na žiakov kladené, orientácia na výkon a princíp súťaživosti na školách, ale aj nuda a prevládajúca
konfrontačná, asymetrická komunikácia, ktorej cieľom nie je pochopiť druhých, ale vyhrať nad nimi. A to platí
nie len vo vzťahoch medzi žiakmi, ale, žiaľ, často aj zo strany pedagógov. Ďalšie rizikové faktory prehĺbenia
šikanovania je možné sledovať priamo v zložení skupiny, napríklad ak sa stretnú v skupine viacerí agresívni,
násilnícki orientovaní jedinci, je vysoká pravdepodobnosť vzniku šikanovania.
Základné preventívne pôsobenie:
> vytvoriť pozitívne orientované jadro v skupine, ktoré sa dôsledne postaví voči fyzickým i psychickým
prejavom šikanovania v skupine (napr. formou stmeľovacích aktivít a hier, diskusií, hrania rolí, nácviku
asertivity a poskytovania pomoci a pod.);

91
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>

>

sformulovanie pravidiel vzájomného správania sa (alebo triednej charty / pravidiel proti šikanovaniu),
ku ktorým bude mať každý šancu sa vyjadriť, či navrhovať, nesúhlasiť a diskutovať o nich skôr, ako sa
spoločne odsúhlasia ako záväzné pre všetkých;
vytvárať príležitosti pre každého člena skupiny, aby mohol vyniknúť a zažiť úspech (nielen počas
vyučovacieho procesu, ale aj na výletoch, kurzoch, v rámci študentských rád a pod.).

3. Vytvorenie šikanujúceho jadra
Ak nie je agresia dostatočne včas podchytená a nebránime sa jej (napr. systematickou prácou
so skupinou a vytvorením pozitívne orientovaného jadra), skupina sa „radikalizuje“. Väčšinou sa vytvorí
skupina agresorov, tzv. „úderné jadro“ – útočníci, ktorí si už našli svoje obete a premyslene, systematicky ich
šikanujú. Spočiatku bývajú obeťami „nepopulárni outsideri“, neskôr môže byť šikanovaný prakticky
ktokoľvek. Šikanovanie sa stáva v danej skupine normou a v tejto fáze už môže mať drastické fyzické prejavy:
pálenie, škrtenie, mlátenie a pod. Členovia skupiny, ktorí s takýmto druhom ubližovania slabším nesúhlasia,
však môžu považovať oznámenie tejto skutočnosti za „bonzovanie“, čo môže skomplikovať odhalenie
šikanovania a následnú intervenciu. Ide o kľúčovú fázu v rámci vývoja šikanovania v skupine. Po tomto štádiu
sa už situácia iba zhoršuje.
Základné preventívne pôsobenie/intervencia:
> stála a systematická práca so skupinou zameraná na rozvoj a kultiváciu vzájomných vzťahov, tréning
sociálnych zručností a rozvoj zručností sebariadenia;
> podporovať zdravé sebaponímanie, sebadôveru, sebaúctu u členov skupiny;
> podporiť zdravé jadro skupiny;
> vytvárať príležitosti k vyniknutiu všetkým;
> pracovať so skupinovými pravidlami;
> podporovať symetrickú (partnerskú) vzťahovú komunikáciu;
> aj pri najmenšom podozrení (napr. výskyt zranení) odborne prešetriť situáciu v kolektíve;
> odborné vzdelávanie učiteľov a ostatných odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi a mládežou.
4. Šikanovanie sa stáva normou skupiny
Ak nežiaduce správanie neošetríme (napr. napomenutím alebo jasným odmietnutím), takéto
správanie sa stane samo od seba bežné, teda „normálne“. Šikanovanie sa tak môže stať tolerovaným
a akceptovaným správaním v danej skupine. Členovia skupiny a ich správanie sa úplne prispôsobí agresorom.
V tejto fáze získa skupinový tlak a snaha o konformitu novú dynamiku a málokto sa mu dokáže postaviť.
Skupina sa rozdelí na dva tábory: tých, ktorí ubližujú, a tých, ktorým je ubližované. Aby mohol byť človek
členom tejto skupiny, musí sa zaradiť do jednej z podskupín. Tak sa môže stať, že aj mierni a disciplinovaní
žiaci sa začnú správať kruto a aktívne sa zúčastňovať týrania spolužiakov.
Základné preventívne pôsobenie/intervencia:
Odhaliť šikanovanie v tejto fáze je ťažké. V pokročilej forme šikanovania sa totiž môže zdať (napr. pri určitých
skupinových aktivitách), že trieda perfektne funguje, spolupracuje. Pri sociometrických prešetrovaniach
môže agresor vyjsť ako najobľúbenejší člen skupiny a zmiasť vyšetrujúcich.
Ak sa skupina dostane až do tejto fázy, je potrebný premyslený zásah kompetentného odborníka. V zásade
sa najskôr šikanovanie musí odhaliť a vyšetriť. Odporúča sa už počas vyšetrovania rozdeliť skupinu do iných
skupín a strojcu šikanovania po odhalení potrestať. Cieľom následnej práce je predefinovať skupinové normy
tak, aby v nich pre šikanovanie už nebolo miesto a systematicky pracovať so skupinou so zameraním sa
na rozvoj a kultiváciu vzájomných vzťahov, tréning sociálnych zručností a rozvoj zručností sebariadenia a pod.
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5. Totalita alebo dokonalé šikanovanie
V tejto vrcholnej fáze šikanovania sa skupina stáva „modelom“ totalitného fungovania ľudskej
spoločnosti. Obete strácajú posledné zvyšky dôstojnosti a možnosti na svoju obranu. Skupina sa rozdelila
na dve podskupiny: „otrokárov“ („pánov“) a „otrokov“ („poddaných“). Prví majú všetky práva a druhí nemajú
práva takmer žiadne. Agresori strácajú posledné zvyšky zábran, zdravie obetí alebo dokonca ich život pre nich
nemajú cenu. Násilie je všeobecne prijatou normou a považované za „normálne“, „zábavné“ alebo dokonca
„pozitívne“, či „správne“. Obete v tomto štádiu už sami a dobrovoľne robia takmer čokoľvek.
Základné preventívne pôsobenie/intervencia:
Veľmi ťažká, ako pri bode č. 4.
Opísané štádiá, ako aj postupy a princípy pri prevencii a intervencii (liečbe) šikanovania, by sa nemali
brať ako dogma. Je potrebné prispôsobiť svoje rozhodnutia a podnikané kroky jednotlivým konkrétnym
prípadom, ktoré sa od seba líšia. Odporúčame obrátiť sa na odborníkov.
VI.3.4 Psycho-sociálne problémy spojené so šikanovaním
Šikanovanie výrazným spôsobom ohrozuje psychický stav obete, vyvoláva u nej pocity
menejcennosti, spôsobuje depresie a úzkosti. Obeť šikanovania zle spí, trpí nechutenstvom, nervozitou,
zábudlivosťou. Ďalšími sprievodnými znakmi šikanovania, ktoré by sme si mohli všimnúť, sú náladovosť
dieťaťa, nevoľnosti pred odchodom do školy, strácanie vecí, poničené oblečenie či izolácia od okolia. Učitelia
by mali zamerať pozornosť hlavne na žiakov, ktorým sa nečakane zhoršil prospech, počas prestávok sa stránia
kolektívu, pôsobia ustrašene a nebránia sa posmechu a podpichovaniu zo strany spolužiakov.
V priebehu šikanovania prichádza šikanovaný o svoju ľudskú dôstojnosť. Aby sa s tým vyrovnal, môže
sa so svojou „podriadenou“ rolou stotožniť, poddať sa jej a celkom sa podriadiť agresorovi. V prípade, že obeť
chce navyše do skupiny až zúfalo patriť, umožní mu fakt, že sa stane obeťou, nájsť v skupine „pevné“ miesto.
Je to až paradoxné, ale pri vyšetrovaní pokročilých štádií šikanovania sa obete veľmi často zastávali agresorov
a bojkotovali vyšetrovanie.
VI.3.5 Prekážky pri odhaľovaní šikanovania
Obeťou šikanovania sa v princípe môže stať ktokoľvek, ale aj napriek tomu existujú určité faktory,
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa jedinec stane potenciálnou obeťou. Hlavne ide o akékoľvek odlišnosti,
či už viditeľné alebo spočívajúce v nadpriemernej inteligencii, povahových vlastnostiach či sociálnom pôvode.
Odhalenie šikanovania, jeho vyšetrenie a liečbu chorej skupiny veľmi sťažuje fakt, že je nesmierne
ťažké do situácie preniknúť a zistiť, čo sa skutočne deje. Bráni nám v tom hneď niekoľko prekážok:
1. Prekážky môžu vzniknúť na strane obete šikanovania, ktorá nám neposkytne potrebné informácie, na čo
môže mať viacero dôvodov. Jedným z nich je, že o tom, čo prežíva, nechce hovoriť, pretože tým chráni
posledné zvyšky sebaúcty, cíti sa ponížene a trápne. Zároveň môže mať veľký strach z trestu
od agresorov, o ktorom je presvedčená, že ju neminie (možno sa jej aj vyhrážali). Zároveň môže prežívať
i pocity viny a výčitky, pretože už prijala útočníkov spôsob myslenia a identifikuje sa s ním. Ak je niekto
systematicky šikanovaný, jeho sebavedomiu to vôbec neprospieva. Preto je potrebné pýtať sa obete
na okolnosti šikanovania v ústraní, bez prítomnosti skupiny (triedy) a už vôbec nie pred agresormi.
2. Prekážky sú i na strane agresorov, ktorí veľmi presvedčivo klamú. Niekedy majú tiež tendenciu celú
situáciu prevrátiť a tvrdiť, že obeť ubližuje im, že oni sa len bránia. Tiež môžu nútiť obeť a svedkov, aby
klamali alebo odvolali výpoveď.
3. Prekážky sú však i na strane ostatných členov skupiny a svedkov, ktorí sa boja vypovedať, berú to ako
žalovanie, majú strach, aby agresori nezačali ubližovať aj im. Pýtajme sa svedkov v ústraní, aby nemuseli
hovoriť pred agresormi.
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4. Prekážky vznikajú tiež na strane rodičov agresorov. Niektorí rodičia nechcú za žiadnu cenu pripustiť, že
by ich dieťa niekomu ubližovalo. Bránia ho a veria mu, i keď klame.
5. Prekážky môžu byť i na strane rodičov obete, ktorí sa niekedy obávajú spolupracovať pri vyšetrovaní.
Boja sa, že si agresori ich dieťa nájdu a šikanovanie bude pokračovať, prihovárajú sa, aby agresori dostali
miernejší trest, chcú dať dieťa na inú školu a potichu zmiznúť.
6. Prekážky bývajú i na strane pedagógov, predovšetkým keď agresor patrí medzi žiakov s dobrým
prospechom alebo často spolupracuje s učiteľmi. Pre učiteľov je potom ťažké uveriť, že práve ten žiak je
agresorom.
7. Prekážky niekedy môžu byť na strane celej školy. V dnešnej dobe môže mať škola obavu zverejniť, že sa
u nich šikanovanie vyskytlo (napr. preto, aby neutrpel imidž školy, aby škola neprišla o potenciálnych
žiakov). Protiargumentom je, že kvalitná a dobrá škola prípady šikanovania netají. Naopak zverejňuje,
ako s nimi pracuje, ako ich rieši a akú má vytvorenú preventívnu stratégiu92.
VI.3.6 Deväť krokov pri riešení počiatočných fáz šikanovania
Šikanovanie je veľmi závažným problémom. Nasledujúce riadky opisujú postup pri riešení
počiatočných fáz šikanovania, ktorý navrhuje Kolář – odborník, ktorý sa problematikou riešenia šikanovania
profesionálne zaoberá už niekoľko desiatok rokov93. Pri implementácii nasledujúcich krokov Kolář doporučuje
nepodceniť ani najmenší detail. Inak hrozí vážne nebezpečenstvo poškodenia obete. Všetky kroky pri riešení
problému šikanovania musia byť premyslené ako v šachovej partii a je potrebné mať pripravené alternatívne
postupy pre prípad potreby.
Zároveň autor upozorňuje, že tí, ktorí chcú predkladaný postup riešenia odborne a bezpečne využiť,
musia mu porozumieť a rešpektovať každý jeho krok, ktorý má svoj zmysel a praktické aj teoretické
zdôvodnenie.
Schéma prvej pomoci pri riešení počiatočných fáz šikanovania:
1. Odhad závažnosti ochorenia skupiny a rozpoznanie, či nejde o neobvyklú formu šikanovania.
2. Rozhovor s informátormi a obeťami.
3. Nájdenie vhodných svedkov.
4. Individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami.
5. Ochrana obete.
6. Rozhovor s agresormi, prípadne konfrontácia medzi nimi.
7. Výchovná komisia.
8. Rozhovor s rodičmi obete.
9. Práca s celou triedou.
1. Odhad závažnosti ochorenia skupiny a rozpoznanie, či nejde o neobvyklú formu šikanovania
Prvotnou úlohou je odhadnúť, ako je šikanovanie v skupine rozvinuté. Podľa miery závažnosti (či ide
o počiatočné štádiá – 1., 2., 3., alebo pokročilé štádiá šikanovania – 4., 5.) je potrebné následne konať. Ďalej
je potrebné rozpoznať, či nejde o nejakú nezvyčajnú formu šikanovania, ktorá by vyžadovala „doladenie“
predkladaných metód intervencie. Túto dôležitú úlohu napĺňame predovšetkým prostredníctvom rozhovoru
s informátormi a obeťami. Dôležité sú pre nás otázky typu: Kto je obeťou, prípadne koľko je obetí? Kto je
agresorom, alebo koľko je agresorov? Kto je iniciátorom, kto aktívnym účastníkom a kto je agresor aj obeť?
Čo, kedy, kde a ako konkrétne robili agresori obetiam? a pod.
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KOLÁŘ, M., 2001
KOLÁŘ, M., 2005
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2. Rozhovor s informátormi a obeťami
Na začiatku rozhovoru je potrebné získať informácie o vonkajšom obraze šikanovania. V prípade, že
hovoríme s tými, ktorí na šikanovanie upozornili (napríklad iný pedagóg, odvážny kamarát alebo rodič obete),
nasledujú ihneď rozhovory s obeťami (nie s podozrivými páchateľmi). Samozrejme, sa stáva, že varovné
signály zachytí ten, kto šikanovanie rieši – samotný triedny učiteľ alebo školský metodik prevencie či výchovný
poradca. Potom často rozhovor s informátormi odpadá. Avšak vždy môže byť užitočné konzultovať svoje
podozrenie s ďalšími učiteľmi. S informáciami o šikanovaní prichádzajú často do školy rodičia. Pedagógovia
by nemali ich výpoveď spochybňovať, reagovať obranne (hovoriť, že to nie je možné) a vyjadrovať nedôveru.
Škola by mala byť na podobné situácie pripravená, vedieť ako takéto situácie riešiť. Prakticky to znamená,
dohovoriť sa s rodičmi na spolupráci, na spôsobe ochrany dieťaťa, ubezpečiť sa navzájom, že budú pomáhať
pri riešení a naznačiť budúce kroky. Pri rozhovore s obeťou je dôležité, aby o tom nevedeli ostatní žiaci. Je
potrebné ochrániť obeť pred možnou pomstou agresorov.
3. Nájdenie vhodných svedkov
V spolupráci s informátormi a obeťami vytipujeme členov skupiny, ktorí budú pravdivo svedčiť. Nájsť
vhodných svedkov v počiatočných fázach šikanovania, najmä u detí, nie je ťažké. V podstate ide o to, aby sme
vybrali žiakov, ktorí s obeťou sympatizujú, kamarátia sa s ňou, alebo ju aspoň neodmietajú, sú nezávislí
od agresorov a ktorí neprijímajú normy šikanovania. Odporúčania v niektorých literatúrach navádzajú vybrať
za svedkov slušných žiakov, ktorí sa dobre učia, avšak tieto rady sú veľmi zavádzajúce.
4. Individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami
Väčšinou stačí, keď hovoríme s jednotlivými žiakmi. Dôležité je, aby sme rozhovory zorganizovali tak,
že o nich druhí nebudú vedieť (napríklad po vyučovaní). Ak si zvolíme vhodnú taktiku, dostaneme odpovede
na všetky dôležité otázky a dozvieme sa, čo, kedy, kde a ako sa stalo. Ak sa vyskytnú ťažkosti, môžeme
uskutočniť doplňujúce a upresňujúce rozhovory, alebo konfrontáciu dvoch svedkov. Vážnou chybou (ktorá
môže ohroziť vyšetrovanie) je spoločné vyšetrovanie svedkov a agresorov. Konfrontácia obetí a agresorov je
považovaná za zásadnú chybu.
5. Ochrana obete
Obeť šikanovania je potrebné chrániť do doby, pokým sa všetko vyrieši. Je potrebné zabezpečiť
zvýšený dohľad, zorganizovať bezpečné príchody a odchody obete zo školy (v závažnom prípade je potrebné
obeť chrániť pred agresorom aj tým, že zostane doma).
6. Rozhovor s agresormi, prípadne konfrontácia medzi nimi
Rozhovor s agresormi je vždy až posledný krok vo vyšetrovaní. Ak na neho nebudeme dobre
pripravení, len stratíme čas. Kým nepoznáme vonkajší obraz šikanovania a nemáme zhromaždené dôkazy,
nemá zmysel s agresormi hovoriť. Všetko zaprú, podozrenia vyvrátia alebo spochybnia a predovšetkým
dostanú echo, že niekto „bonzoval“, čo vedie k „zameteniu stôp“. Existuje tiež reálne nebezpečenstvo, že sa
agresori pomstia tým, ktorí sú podozriví z „bonzovania“. Hlavný význam rozhovoru spočíva v paralyzovaní ich
agresie, to znamená, cieľom je zastavenie agresorov a chránenie obetí (ale aj agresorov pred spáchaním
závažných trestných činov).
Väčšinou sa dá použiť princíp „pritlačenia k múru“. Napríklad agresorov upozorníme, že pri akomkoľvek
náznaku šikanovania bude ich potrestanie prísnejšie, prípadne to bude ohlásené polícii a pod. Zároveň
zdôrazníme, že ich snaha napraviť situáciu bude zohľadnená pri riešení ich správania. Niekedy je možné tento
krok vynechať a rovno zvolať výchovnú komisiu.
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7. Výchovná komisia
Najprístupnejším spôsobom zastavenia šikanovania je tzv. metóda vonkajšieho nátlaku. V rámci
spoločného stretnutia výchovnej komisie – pedagógov a žiaka – agresora i jeho rodičov sa rozhodne
o výchovných opatreniach. Užitočná je premyslená štruktúra programu a práce so skupinovou dynamikou
na týchto stretnutiach.
V praxi sa osvedčila nasledujúca orientačná postupnosť vedenia rokovaní:
a. Zoznámenie rodičov s problémom
b. Postupné vyjadrenia všetkých pedagógov
c. Vyjadrenie žiaka
d. Vyjadrenie rodičov
e. Rozhodovanie komisie za zatvorenými dverami
f. Zoznámenie rodičov a žiaka so záverom komisie
8. Rozhovor s rodičmi obete
Pri riešení problému šikanovania je tiež dôležité uskutočniť individuálne stretnutia s rodičmi obete.
V počiatočných fázach šikanovania, ktoré sa dajú často vyšetriť počas jedného alebo dvoch dní, zvyčajne
prebehne toto stretnutie až po vyšetrení tohto problému na pôde školy. Úlohou tohto rozhovoru je rodičov
informovať o zisteniach a záveroch školy a dohodnúť sa na ďalších opatreniach. Ak je potrebné, môže
prebehnúť spolupráca s rodičmi obete už na úrovni informátorov (ak neprišli sami), prípadne na úrovni
ochrany obete.
9. Práca s celou triedou
Po vyšetrení šikanovania a potrestania vinníkov je potrebné pracovať s celou triedou. Pri tejto práci
je možné využívať rozličné aktivity, zamerané na „liečbu skupiny“ a psychoterapeutické postupy
(od skupinových aktivít – stmeľovacie programy zamerané na vytváranie a posilnenie zdravých priateľských
vzťahov, vzájomného rešpektu a tolerancie, nastavovanie pravidiel, otváranie a pomenovanie toho, čo sa
v skupine dialo, či deje a pod.)
Súčasťou procesu riešenia šikanovania by zároveň mala byť aj individuálna práca s obeťami a agresormi.
VI.3.7 Trendy v oblasti sociálnej práce s triednymi kolektívami
Šikanovaniu, ktoré môžeme označiť aj za „chorobu vzťahov“, je najlepšie predísť, čomu sa venuje
primárna prevencia. Ide o sústavnú systematickú prácu s celou skupinou (triedou), o budovanie zdravých
medziľudských vzťahov a zabránenie vzniku „skupinkovania“, keď sa členovia jednej skupinky nebavia
so zvyškom triedy a pod.
Túto primárnu prevenciu delíme na nešpecifickú a špecifickú.
V rámci nešpecifickej primárnej prevencie sa zameriavame na:
> posilnenie osobnosti (tvorbu zdravého sebaobrazu) u členov skupiny;
> rozvoj sociálnych zručností (najmä efektívnej komunikácie), práca s emóciami, uvedomenie si vlastných
strachov a obáv a ich efektívne a zdravé zvládnutie u členov skupiny;
> podporu medziľudských vzťahov v skupine/triede (napr. vzájomnej dôvery, rozvoj spolupráce,
posilňovanie tolerancie a vzájomného rešpektu a pod.);
> vytváranie a implementácia takých skupinových pravidiel, v ktorých nie je miesto pre agresiu;
Môžeme povedať, že funkciu nešpecifickej primárnej prevencie spĺňa vo svojej podstate celá
osobnostná a sociálna výchova (OSV).
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Špecifická primárna prevencia je zameraná priamo na oblasť šikanovania. V rámci programov OSV
hovoríme o téme „šikanovania“ priamo a zameriavame sa aj na rizikové faktory pri odhaľovaní a zastavení
tohto sociálno-patologického javu. Medzi možné okruhy tém v oblasti špecifickej prevencie šikanovania
patria:
> ako rozpoznať šikanovanie
> zmena postojov (napr. postoj k ohláseniu šikanovania, aby to žiaci nevnímali ako „bonzovanie“)
> ako sa brániť šikanovaniu
> čo robiť, keď sa so šikanovaním stretnem, komu a ako to oznámiť a pod.
Existuje aj sekundárna a terciárna prevencia šikanovania, ktorá sa zameriava na skupiny, ktoré sú už
poznačené rôznymi formami šikanovania.
Sekundárna prevencia je zameraná na skupiny, kde sa už vyskytla miernejšia forma šikanovania
a spočíva v zmapovaní situácie (čo sa v skupine deje, koľko je obetí, kto je agresor, akým spôsobom dochádza
k ubližovaniu a pod.). Je potrebné čo najskôr šikanovanie zastaviť a začať pracovať so skupinou. Pri tejto práci
je možné využívať rozličné aktivity, zamerané na „liečbu skupiny“ a psychoterapeutické postupy
(od skupinových aktivít – stmeľovacie programy, nastavovanie pravidiel, otváranie a pomenovanie toho, čo
sa v skupine deje až po prácu s jednotlivcami – vyčlenenie agresorov zo skupiny, či individuálna práca
s obeťami a agresormi).
Terciárna prevencia je v kompetencii polície (napr. vyšetrovanie trestného činu ublíženia na zdraví),
sociálnych kurátorov, represívnych a liečebných inštitúcií. Ide o prácu so skupinami, ktoré sú postihnuté
pokročilou a kriminálnou podobou šikanovania. Zameriava sa na vyšetrenie šikanovania, identifikáciu
páchateľov trestných činov a traumatizovaných obetí a individuálnu prácu s nimi (napr. v psychiatrickej
liečebni, či už ide o liečbu agresora alebo obete). Liečba skupiny v pokročilom štádiu šikanovania je veľmi
zložitá z viacerých dôvodov. Často je potrebné „rozbiť“ pôvodnú skupinu a jadro agresorov zo skupiny vylúčiť.
Každý spôsob prevencie má iný cieľ a zameriava sa na šikanovanie v inom štádiu rozvoja. Predchádzať
šikanovaniu znamená pracovať so zložitým organizmom celej skupiny, stanovovať a udržiavať normy
vzájomného rešpektovania, tolerancie a spolupráce. Znamená to tiež riadiť a ovplyvňovať skupinovú
dynamiku a pracovať s ňou podľa potrieb.
Keď hovoríme o šikanovaní ako o chorobe vzťahov, musíme si uvedomiť, že nemáme na mysli
chrípkovú epidémiu, ktorá po čase ustúpi. Šikanovanie je problém vážneho charakteru (mohli by sme hovoriť
v tejto súvislosti o rakovine), a preto je potrebné s ním aj tak zaobchádzať. A tak ako pri všetkých chorobách,
najúčinnejšia je prevencia zameraná na budovanie zdravých, trvalých, kamarátskych a bezpečných vzťahov
v celej skupine (triede).

101 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

VI.4

Záškoláctvo

VI.4.1 Vymedzenie pojmov
Záškoláctvom („chodením poza školu“) býva označovaný priestupok žiaka, ktorý úmyselne zanedbáva
návštevu školy. Je chápané ako porušenie školského poriadku, ale v skutočnosti ide o previnenie proti
školskému zákonu94, ktorý obsahuje ustanovenie o povinnej školskej dochádzke. Spájajú sa s ním ďalšie
asociálne prejavy, ako klamstvo, podvádzanie, túlanie sa, krádeže, zneužívanie omamných látok a alkoholu,
falšovanie ospravedlneniek a podpisov rodičov.
Od záškoláctva je nutné odlíšiť odmietanie školy – označované tiež ako školská fóbia, keď dieťa chce
školu navštevovať, ale bráni mu v tom nejaký psychologický problém (napr. neprimeraný strach a úzkosť
z rôznych predmetov, osôb alebo situácií).
Vágnerová delí záškoláctvo na95:
> impulzívne – nie je dopredu plánované, dieťa reaguje náhle, neplánuje, odíde väčšinou v priebehu
vyučovania, záškoláctvo môže trvať i niekoľko dní
> účelové, plánované – odchod zo školy je dopredu plánovaný, dieťa sa vzďaľuje zo školy pod najrôznejšími
zámienkami v dobe, keď očakáva skúšanie alebo keď má mať neobľúbený predmet, učiteľa.
VI.4.2 Príčiny záškoláctva
Zmeny sociálnych pomerov odstránili staré príčiny záškoláctva, ktoré spočívali najčastejšie v sociálnej
oblasti. V minulosti mnohé rodiny, predovšetkým menej majetné, obmedzovali školskú dochádzku svojich
detí, pretože deti museli prevažne na dedinách pomáhať pri domácich prácach, na poli a pod. Dnešné dôvody
sú iné. Medzi najčastejšie príčiny dnešného záškoláctva patria96:
> neradostné a frustrujúce prostredie školy, šikanovanie – Väčšinou majú so záškoláctvom problémy žiaci
s menším nadaním, alebo naopak s mimoriadnymi schopnosťami. Žiaci so slabým prospechom,
zdravotným postihnutím a pod. majú negatívne citové zážitky v kolektíve, a tie sa následne snažia
rôznym spôsobom riešiť. Nadaní žiaci sa naopak nad slabších často povyšujú, kolektív ich potom
ignoruje, zosmiešňuje, stále častejšie sa objavuje šikana, ktorej obeťami sú nadaní.
> vplyv narušeného rodinného prostredia – Výchovne narušené rodinné prostredie má tiež neblahý vplyv
na školskú dochádzku. Rozvrat rodiny, alkoholizmus, fyzické násilie – to všetko býva doplnené tým, že
rodina nemá záujem o dieťa a stráca nad ním kontrolu. Popri domácich konfliktoch sa tak často začnú
objavovať i problémy v školskom prostredí. Dieťa nájde východisko z beznádejnej situácie v záškoláctve.
Podobu tejto formy chodenia poza školu často dopĺňajú predelikventné sklony a antisociálne postoje.
Žiak nemáva v poriadku ospravedlnenky, začne klamať v škole i rodičom, kombinuje zapieranie
so sľubmi. Záškoláci svoje absencie dokážu pred rodičmi veľmi dlho utajovať. Záškolák býva občas
pristihnutý pri drobných krádežiach, nájdeme ho i v problematickej partii, alebo pri hracích automatoch.
Práve u tejto formy záškoláctva hrozí, že prerastenie v prekriminalitu.
> výkonovo a autoritatívne orientovaná rodina – Na poruchy školskej dochádzky môže mať vplyv aj
výkonovo a autoritatívne orientovaná rodina. Rodičia naplánujú dieťaťu život a programujú ho
k dosiahnutiu úspechu. Základným paradoxom takejto výchovy je, že autoritatívne vymáhanie vysokých
nárokov, ktoré sú na dieťa kladené, zabraňuje, aby dieťa rozvinulo svoju osobnosť a sebestačnosť.
Následne nesamostatné dieťa nedokáže nadmerné požiadavky naplniť, je zmätené, plné obáv a strachu
z možného zlyhania. Niekedy je až úzkostne závislé od uznania učiteľa a jeho podpory. Často pociťuje
94

Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VÁGNEROVÁ, M., 2008
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VÁGNEROVÁ, M., 2008; KOLÁŘ, M., 2001
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zvýšené psychické napätie pred začatím práce, zvlášť tej, ktorá je klasifikovaná. Dopredu sa obáva
neúspechu a následného trestu, čo môže viesť k zvýšenému množstvu chýb. Toto trvalé napätie môže
vyústiť v záškoláctvo.
porucha medziľudských vzťahov – Môže ísť o napätú atmosféru medzi učiteľom a žiakom, či často
existujúci dištanc medzi žiakom a spolužiakmi. Vzťah žiak – učiteľ má veľký vplyv na vytvorení postoja
ku školskej práci. Správny pedagóg musí disponovať nielen vedomosťami, potrebná je i zručnosť
efektívnej komunikácie, umenia načúvať, dobre žiakov motivovať, spravodlivo hodnotiť. Nespravodlivé
hodnotenie, predovšetkým u neurotických detí, býva často žiakmi riešené formou účelového
záškoláctva, teda dopredu pripraveným. Žiaci sa vzďaľujú zo školy v dobe očakávania skúšania, písomky
alebo neobľúbeného učiteľa.
nechuť ku školskej práci – Táto môže byť spôsobená malými úspechmi v škole, vyplývajúcimi buď
zo znížených rozumových schopností, alebo zo špecifickej poruchy učenia či správania, ktoré znižujú
školské výsledky i pri neporušenom intelekte a pod. Tieto príčiny majú tiež často za následok vytvorenie
negatívneho vzťahu ku škole a následné záškoláctvo.

VI.4.3 Trendy sociálnej práce v oblasti záškoláctva
Riešenie problému záškoláctva u adolescentov začína zistením príčiny, prečo k takémuto javu
dochádza. Následne je potrebné zamerať sa na nadobudnutie rovnováhy v daných problematických
oblastiach. To často vyžaduje prácu s celou rodinou, ktorá býva zvyčajne pomoci naklonená, pokiaľ ide
o školopovinné dieťa, pretože časté neodôvodnené vynechávanie povinnej školskej dochádzky sa rieši
v súčinnosti so sociálnym úradom, pred ktorým majú väčšinou dospelí rešpekt, vzhľadom na právomoc
odňatia dieťaťa pri nezvládaní výchovy.
V prípade mladého človeka, ktorý má už povinnú školskú dochádzku ukončenú, je situácia iná.
V závislosti od príčiny sa môžeme snažiť mladého človeka motivovať k ukončeniu štúdia a pomôcť mu
pri riešení problémov, ktoré daný jav zapríčinili.
V rovine prevencie by sme sa mali zamerať na vytváranie zdravého školského prostredia, na programy
sebaprijatia mladých ľudí s ich silnými aj slabými stránkami, na včasné diagnostikovanie špecifických porúch
učenia a správania a následnú implementáciu špecifického prístupu a pod.
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VI.5

Rizikové sexuálne správanie

VI.5.1 Základné východiská problému
Ako sme spomínali už pri charakteristike obdobia adolescencie, počas tohto obdobia vývoja jedinca
dochádza aj k psycho-sexuálnemu vývoju. Sexualita sa stáva dôležitou súčasťou identity adolescentov.
Informácie o sexualite adolescenti získavajú najmä od kamarátov a z médií. Rodina a škola sú oproti
tomu slabým zdrojom informácií. Preto dostatočnú informovanosť o pohlavnom živote a jeho rizikách
získavajú adolescenti väčšinou až na strednej škole97.
Je veľmi ťažké posúdiť, kedy začína rizikové sexuálne správanie. V spoločnosti sú totiž zdieľané rôzne
sexuálne normy (od sexuálnej abstinencie do manželstva až po široko tolerovanú sériu sexuálne
monogamných vzťahov).
V našej publikácii pod pojmom rizikové sexuálne správanie rozumieme sexuálne správanie, pri
ktorom sa jedinec vystavuje rizikám – primárne zdravotným (napr. časté striedanie partnerov, nedostatok
informácii o zdravotnom stave partnera, nízka citová väzba partnerov atď.). S rizikovým sexuálnym správaním
sa spája aj vyššia pravdepodobnosť znásilnení a rôzne psychické problémy. Jednou z foriem je aj prostitúcia,
ale tou sa v tejto časti nebudeme zaoberať.
Z právneho hľadiska chceme upozorniť na fakt, že sexuálne žiť by mali až osoby staršie ako 15 rokov.
Podľa § 201 Trestného zákona98 je trestná každá vykonaná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo
sexuálne zneužitie takej osoby iným spôsobom. Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je
trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. To znamená, že ak spolu
súložia dvaja štrnásťroční adolescenti, nie sú trestne zodpovední za tento trestný čin. Keď však jeden z nich
dovŕši pätnáste narodeniny a druhý ešte nie (bez ohľadu na pohlavie) a pokračujú v sexuálnom živote, je ten
15 ročný trestne zodpovedný za trestný čin sexuálneho zneužívania a hrozí mu trest odňatia slobody na tri až
desať rokov.
Nižší vek prvého pohlavného styku a časté striedanie partnerov súvisí s celkovým životným štýlom.
Adolescenti, ktorí fajčia, konzumujú alkohol a drogy a správajú sa rizikovo i v iných oblastiach, začínajú svoj
sexuálny život skôr, striedajú viac partnerov a častejšie sa u nich vyskytujú pohlavne prenosné choroby99.
VI.5.2 Vznik, resp. spúšťače rizikového sexuálneho správania
Rizikové sexuálne správanie môže mať u mladých ľudí rôzne dôvody. Medzi tie najčastejšie patria100:
1. Nízka (chudobná) sociálno-emočná kvalita domáceho prostredia v detstve – Ide o situáciu, keď
v primárnej rodine mladého človeka vládla veľmi chladná citová atmosféra, bez prejavov lásky, naopak často
s neprimeranými fyzickými a/alebo psychickými trestami. Dieťa z takejto rodiny túži po láske a v období
puberty ju začína intenzívne vyhľadávať medzi rovesníkmi. Keďže však nemalo možnosť naučiť sa primeraným
spôsobom prejavovať túto lásku, nepozná mechanizmy (umenie) postupného budovania a udržiavania
partnerského vzťahu. Častokrát preto volí nevhodné spôsoby, kedy si za svoju sexuálnu príťažlivosť „kupuje“
pozornosť a sexuálnu náruživosť partnera. Takýto vzťah, založený na sexuálnom uspokojení, sa však rýchlo
rozpadá a takmer zákonite nasleduje hľadanie ďalšieho sexuálneho partnera, s podobným vzorcom priebehu
vzťahu.
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2. Sklamanie po rozchode s veľkou láskou – Niekedy môže spustenie podobného neviazaného sexuálneho
života (najmä u dievčat) vyvolať aj úplne opačná atmosféra v rodine. Dieťa je doma milované a je
pripravované akoby do ideálneho láskyplného sveta. V určitom veku si nájde partnera, voči ktorému má
vysoké a častokrát aj nereálne očakávania a chce s nim stráviť zvyšok života. Rozdiel medzi idolom a realitou
sa však skôr či neskôr prejaví a po istom čase sa vzťah skončí rozchodom. Mladý človek je sklamaný, nevie sa
s tým vyrovnať a jeden z možných adaptačných mechanizmov je vyhľadávanie mnohých povrchných
sexuálnych vzťahov. Potreba znovunadobudnúť stratenú sebaúctu a sebadôveru sa tak, vďaka nezrelosti
spôsobenej príliš ochraňujúcim rodinným prostredím, saturuje „pomstou“ na iných partneroch, ktorí sa
do nej zaľúbia.
3. Spoločenská klíma – Vyššie spomenuté, ale určite aj mnohé iné príčiny vedú k nazeraniu na
predmanželský sexuálny život ako na sériu mnohých po sebe nasledujúcich krátkodobých sexuálnych
vzťahov. Napriek rizikovosti takéhoto správania (možnosť infikovania sa pohlavne prenosnými chorobami,
neplánované, nechcené tehotenstvá a i.), tento pohľad akceptuje veľká časť našej kultúry. Hlavné riziko
takéhoto správania spočíva v tom, že zvyčajne aj krátkodobý vzťah zväčša prechádza obdobím zaľúbenosti
a vzájomnej dôvery a jeho účastníci mávajú pocit bezpečia (a preto často praktizujú nechránený sex). Medzi
ďalšie nebezpečné pohľady našej kultúry patria pokrútené sociálne očakávania v súvislosti s „mužskou rolou“,
ktoré hovoria o tom, že muži by mali mať sexuálne skúsenosti s viacerými partnerkami pred tým, ako sa
manželstvom zaviažu jednej partnerke. Paradoxne takáto klíma spoločnosti má za následok tiež
podporovanie manželských nevier, pretože spomínaný prístup k sexuálnej aktivite je ťažké zmeniť podpisom
manželskej zmluvy.
4. Nátlak k sexuálnemu styku – V neposlednom rade prispieva k rizikovému sexuálnemu životu nátlak
k sexuálnemu styku, a to nepriamy (skrytý), rovnako ako aj priamy (otvorený). Mechanizmus nepriameho
nátlaku sa začne prejavovať v prípade, keď mladí, zatiaľ sexuálne neskúsení ľudia, prežívajú pocit
„outsiderstva“, ak v ich rovesníckych partiách kolujú reálne, či vymyslené zážitky zo sexuálneho života.
V snahe zostať „plnoprávnym“ členom referenčnej skupiny nezriedka nakoniec hľadajú akýkoľvek, aj
jednorazový, sexuálny styk. K otvorenému nátlaku dochádza zväčša v už vytvorených partnerských vzťahoch.
Potreba sexuálneho uspokojenia je prevažne väčšia u mužov ako u žien, ktoré vo väčšine prípadov skôr
uprednostňujú nesexuálne vyjadrenia lásky – objatím, bozkami, dôvernými rozhovormi. Preto k prvému
sexuálnemu styku sú často citovo vydierané partnermi, hoci sa na tento akt necítia plne pripravené.
VI.5.3 Možnosti sociálnej práce s mládežou s rizikovým sexuálnym správaním
Z rizikového sexuálneho správania adolescentov vznikajú viaceré problémy a teda aj oblasti, na ktoré
školský sociálny pracovník môže zamerať svoju pozornosť.
Pri preventívnych programoch je potrebné klásť veľký dôraz na zacielenosť jednotlivých programov
a rešpektovanie pohlavných a vekových špecifík. Zároveň je vhodné, aby sa preventívne opatrenia, zamerané
na predchádzanie nežiaducim dôsledkom rizikového sexuálneho správania, začali uskutočňovať pred
nástupom puberty. Ich obsah je dobré zamerať na:
1. poskytovanie reálneho (neidealizovaného), ale zároveň príťažlivého pohľadu na skutočnú lásku s jej
mechanizmami a úskaliami;
2. trénovanie sociálnych zručností a stratégií odolávania rôznym formám nátlaku k sexuálnemu styku;
3. podporovať získanie lepšieho sebahodnotenia a zdravej identity u adolescentov v rámci dlhodobej
systematickej práce s mladými;
4. oboznamovanie s technickými prostriedkami určenými na znižovanie rizika a celkové zvyšovanie
informovanosti v oblastiach, ktoré sa ukážu ako potrebné. Ide väčšinou o neformálne vzdelávanie
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v oblasti ľudskej sexuality, partnerských vzťahov a príprave na rodičovské poslanie, informovanosti
o pohlavne prenosných chorobách a i.101.
V dlhodobom horizonte je potrebné zamerať sa na ovplyvňovanie sociálno-emočnej kvality
najbližšieho prostredia adolescentov (predovšetkým rodín), čo zahŕňa prácu s rodinami, ich osvetu,
poskytovanie poradenstva rodinám a ich sprevádzanie krízovými situáciami.
Medzi oblasti intervencie sociálneho pracovníka s mládežou v oblasti rizikového sexuálneho
správania patria popri preventívnych programoch aj samotná individuálna, či skupinová práca s mladými
ľuďmi s rizikovým sexuálnym správaním (poradenstvo, skupinová terapia), či ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise.
Ďalšou oblasťou je sociálna práca s mladými ženami (v ideálnom prípade pármi) pri probléme neplánovaného
otehotnenia (mnohé predčasné tehotenstvá končia interrupciou, čo môže mať ďalšie neblahé dôsledky
na psychické i fyzické zdravie ženy), ako aj práca so slobodnými matkami.
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VI.6

Znásilnenie

V súvislosti s rizikovým sexuálnym správaním by sme sa radi zmienili aj o problematike znásilnenia.
Aj keď je ťažké pripustiť si takýto fakt, ale môže sa to stať komukoľvek a skupina adolescentov opätovne patrí
medzi najohrozenejšiu skupinu.
VI.6.1 Pojem znásilnenie
Za znásilnenie sa považuje použitie fyzickej sily k prekonaniu alebo obmedzeniu odporu znásilnenej
osoby k zamedzeniu súlože alebo obdobného pohlavného styku. Za súlož sa považuje samotný kontakt
mužských a ženských pohlavných orgánov, bez ohľadu na spojenie, či preniknutie. Za obdobné sa považujú
aj iné formy zásahu do intímnej sféry ako napríklad orálne, či análne sexuálne praktiky, prípadne nútenie
k stimulácii stavu pohlavného vzrušenia u páchateľa (napr. manipuláciou s jeho pohlavnými orgánmi). Ak
dané správanie nedosahuje intenzitu pohlavného styku, môže sa podľa okolností kvalifikovať ako iný trestný
čin – napr. vydieranie alebo obmedzovanie osobnej slobody. Skutková podstata trestného činu znásilnenia
a sexuálneho násilia je stanovená v § 199-200 Trestného zákona102.
Mýty o znásilnení
Na to, aby ľudia prežili, potrebujú aspoň základnú dôveru v spoločnosť a ľudí v nej. Preto aby sa
vyrovnali so skutočnosťou znásilnení a neprežívali neustále strach, vytvorilo sa v spoločnosti niekoľko mýtov,
ktoré pomáhajú odôvodniť fakt znásilnení103:
> Znásilnené ženy provokujú svojím oblečením a správaním. Normálnym ženám sa niečo také stať nemôže.
> Ženy síce hovoria NIE, ale v podstate nie sú proti. Keby dôrazne mysleli nie, tak to ten chlap pozná.
> Je to vina ženy – mala si rozmyslieť kde ide, s kým, ako je oblečená a správať sa opatrnejšie.
> Muži majú nekontrolovateľný sexuálny pud a nemôžu s tým v danú chvíľu nič robiť.
> Ženám sa to páči.
Podobné tvrdenia sú niekde hlboko v ľuďoch skryté. Preto aj obete (napriek tomu, že sú znásilnením
vystavené fyzickému utrpeniu a psychickým traumám) nakoniec pripisujú vinu sebe. Považujú sa za nečisté
a nechcú sa zveriť ostatným, lebo sa boja, ako ich budú vnímať.
Na to, aby sme proti týmto mýtom bojovali, treba si uvedomiť niekoľko základných faktov104:
> Znásilnenie nie je nikdy pre obeť príjemným sexuálnym zážitkom. Jeho dôsledkom je skoro v každom
prípade dlhodobá psychická trauma.
> Žiaden človek si nezaslúži byť znásilnený a ponížený, nech sa to stane za akýchkoľvek okolností – to, čo
má oblečené a ako sa správa, nehrá rolu (ani prostitútka nemôže byť zneužitá a má právo odmietnuť
sexuálny styk).
> Znásilnenie nemusí byť nutne sprevádzané fyzickým násilím. To, že sa obeť viditeľne nebráni, môže byť
spôsobené strachom zo stupňovaného násilia.
> Znásilnenie nie je len o sexe, ale omnoho častejšie je to akt totálneho poníženia a ovládnutia obete, proti
jej vôli. Je to viac o moci a násilí ako o samotnom sexe.
> Násilníci nie sú len maniaci, blázni, psychopati. Väčšina z nich žije normálny život, majú stabilné
zamestnanie, priateľky, manželky. V skutočnosti sa väčšina znásilnených s páchateľmi osobne pozná
(rodinní príslušníci, priatelia, známi, kolegovia z práce).
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Znásilnenia sa odohrávajú aj v manželstvách. Každý sexuálny akt páchaný proti vôli obeti je znásilnením,
bez ohľadu na to, či sa odohráva v manželskom zväzku.
Znásilnenie nie je neplánovaným aktom nezadržateľného sexuálneho pudu. Uvádza sa, že 60 %
znásilnení je presne plánovaných – dátum, miesto, obeť.

VI.6.2 Možnosti sociálnej práce s mládežou v oblasti prevencie znásilnení
V rámci preventívnych programov je dôležité vštepovať adolescentom základné pravidlá sexuálneho
života: Každý má právo na slobodné rozhodovanie o svojom pohlavnom živote (a to bez ohľadu na iné
okolnosti – vek, pohlavie, povesť danej osoby, prípadne toho, či ide o osoby, ktoré spolu už intímne žijú – ako
napríklad manželia alebo partneri). Nikdy nie je žiadna osoba oprávnená vynucovať si sexuálny styk. Tieto
základné zásady by si mali adolescenti osvojiť, a preto je dobré ich atraktívne prezentovať.
Ďalšou dôležitou oblasťou prevencie je osvojovanie si preventívnych zásad vlastnej bezpečnosti
u mladých ľudí. Medzi tie základné patria105:
> Snaž sa vyhýbať potenciálne nebezpečným miestam, prechádzaj nimi rýchlo a energicky, aby si nevzbudzoval/a
pocit „ľahkej obete“. Čo najmenej sa snaž sexuálne upútavať svojím vzhľadom alebo vystupovaním.
> Keď ideš na párty, choď so skupinou svojich priateľov, ktorým dôveruješ, navzájom sa kontrolujte
a odchádzajte zásadne spoločne.
> Nenechávaj svoje nápoje bez dohľadu a neprijímaj od cudzích ľudí žiadne pitie. Neustále maj na vedomí,
čo sa okolo teba deje.
> Nedovoľ ocitnúť sa v izolácii s ľuďmi, ktorých nepoznáš alebo im nedôveruješ.
> V okruhu známych ľudí dávaj pozor na úroveň intimity, ktorú si vo vzťahu praješ a dôsledne stanov
a dodržuj dané hranice.
Ďalej je dôležité, aby sme adolescentov učili transparentne komunikovať o sexe, aby si vedeli presne
určiť svoje hranice, jasne odmietnuť sex a nedávali dvojitú spätnú väzbu vo svojej verbálnej a neverbálnej
komunikácii. Napr.: „Chcem, aby sme boli iba priateľmi...“, ale pri tom si nechať rozopnúť blúzku a pod.
VI.6.3 Krízová intervencia v prípade znásilnenia a možnosti intervencie sociálneho pracovníka
Je možné, že pri práci si vytvorí školský sociálny pracovník s mladými ľuďmi dôverný vzťah a tak môže
byť medzi prvými, koho by mladí ľudia kontaktovali v prípade, keby sa stali obeťami znásilnenia. V prípade,
keby k takej situácii došlo, Benedict odporúča dodržiavať nasledujúce zásady106:
> Pokúste sa vytvoriť bezpečné prostredie, kde vás nebude nik rušiť a obeť sa nebude cítiť ohrozená.
> Pracujte na zachovaní dôkazov (oblečenie, neumývať sa hneď, lekárske vyšetrenia). Pokúste sa upokojiť
obeť a spísať detaily ohľadom útoku a útočníka (hlavne ak ide o neznámeho páchateľa). Po čase dôjde
k prirodzenému procesu vytesnenia a obeť si nebude môcť na potrebné veci spomenúť.
> Smerujte obeť k vyhľadaniu lekárskej pomoci, a to aj keď nemá žiadne viditeľné zranenia.
Pravdepodobne na to aktuálne v záplave iných pocitov nemyslí, ale mohlo dôjsť nielen k otehotneniu,
ale aj prenosu rôznych sexuálne prenosných ochorení.
> Lekársky posudok môže byť následne použitý ako dôkazový materiál, v prípade, že sa obeť rozhodne
podať trestné oznámenie.
> Odporúčame sprevádzať obeť pri lekárskych vyšetreniach, pretože sú veľmi nepríjemné a môže sa stať,
že pre obeť stigmatizujúce a prežíva pri nich ďalšie traumy (tzv. sekundárnu viktimizáciu).
> Pomôžte zvážiť ohlásenie tohto trestného činu na polícii. V prípade tohto trestného činu je veľmi
dôležité, aby bolo trestné oznámenie podané čo najskôr, najlepšie volaním na tiesňovú telefonickú linku
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158, aby mohli policajti páchateľa hneď zaistiť a vyhľadať dôkazy (aj z tohto hľadiska je nutné rýchle
lekárske vyšetrenie).
> Trestné stíhanie, vypočúvania a iné záležitosti spojené s ohlásením trestného činu sú veľmi nepríjemné,
často dochádza k ďalším traumám (tzv. spomínaná sekundárna viktimizácia), ale z dlhodobého hľadiska
môžu obeti pomôcť. Veľa obetí si neskôr fakt nenahlásenia tohto trestného činu veľmi vyčíta.
Podstatným argumentom môže byť, že takto dostáva páchateľ pocit beztrestnosti a umožňuje sa mu
páchať opätovné znásilnenia.
> Ak je medzi znásilneným a páchateľom manželský pomer alebo vzťah druha s družkou, vyžaduje sa
automaticky súhlas poškodeného na zahájenom trestnom stíhaní (tento súhlas môže poškodená osoba
kedykoľvek následne odvolať).
> Ak sa necítite dostatočne kompetentný/á, prípadne máte iné osobné problémy, na základe ktorých
nemôžete obeti pomôcť, distribuujte ju do organizácie, ktorá sa špeciálne obetiam venuje (ak ju máte
v blízkosti), ak bude obeť súhlasiť, odprevaďte ju tam. Ak podobnú organizáciu v okolí nemáte, môžete
sa v prípade potreby informácií obrátiť telefonicky na niektorú z liniek pomoci obetiam znásilnenia, alebo
všeobecne obetiam trestných činov.
Autorka ďalej píše o procese vyrovnania sa so zážitkom znásilnenia, ktorý je u obete dlhodobou
záležitosťou. Obeť potrebuje obnoviť kontrolu nad svojím životom, pretože znásilnenie výrazným spôsobom
ovplyvní pocit bezpečia sveta a vlastných kompetencií vytvárať si svoj život. Nech sa znásilnenie udialo
za akýchkoľvek okolností, je potrebné uisťovať obeť, že to nie je jej vina. Obeť je potrebné skôr podporiť
v tom, že čokoľvek urobila, urobila dobre, lebo prežila. Obviňovať obeť znásilnenia je podobné ako obviniť
pokladníka banky z toho, že banku prepadli.
Obeť bude pravdepodobne potrebovať odbornú psychologickú pomoc (a to aj po niekoľkých rokoch,
pretože trauma zo znásilnenia môže pretrvávať). Úlohou školského sociálneho pracovníka je pomôcť vyhľadať
kontakty na odborníka, prípadne obeť nasmerovať.
Autorka ďalej odporúča, aby sa obeť o tomto zážitku zdôverila blízkym, rodine a partnerovi, ak im
dôveruje. Je to veľmi náročná situácia (pretože ľudia z blízkeho okolia môžu v krízovej situácii reagovať
neadekvátne), preto je potrebné poskytovať obeti dostatočnú podporu.
Hlavne v prípade partnera (manžela) môže byť táto situácia veľmi náročná. Pre ďalšie fungovanie vzťahu je
však informovanosť a zdieľanie tejto skutočnosti zásadné, pretože veľmi ovplyvňuje celý vzťah, sexuálny život
a dôveru vo vzťahu. Je dobré nasmerovať pár na psychologického poradcu alebo inú odbornú pomoc, pretože
táto udalosť môže silno narušiť intímne vzťahy. Partneri sa veľmi ťažko vyrovnávajú so znásilnením (považujú
to za svoje zlyhanie, že obeť neochránili a súčasne aj obeť obviňujú za to, že sa to stalo a došlo k jej
„znečisteniu“). U obeti takéto reakcie zvyšujú strach – boja sa, že sa partner (manžel) pokúsi páchateľovi
pomstiť, zvyšuje sa ich pocit viny a strach o budúcnosť vzťahu107.
Počas celej intervencie školského sociálneho pracovníka je potrebné pomôcť obeti obnoviť kontrolu
nad svojím životom. Dovoliť jej správať sa normálne, prejavovať svoju dôveru v to, že aj keď je táto situácia
náročná, má kompetencie na to, aby ju zvládla. Je potrebné skôr sa pýtať, ako by sme mohli obeti pomôcť,
namiesto presných návodov, čo má robiť. Umožniť jej rozhodnúť sa o svojom živote – či podá trestné
oznámenie, kedy a komu o znásilnení povie.
Odlišná situácia však je, ak sa to stane osobe mladšej ako 18 rokov. Vtedy musíme trestný čin oznámiť,
kontaktovať orgán sociálno-právnej ochrany dieťaťa a rodičov. V tak závažnej situácii si môžeme dovoliť byť
direktívny, ale o to väčšiu podporu musíme tejto mladej obeti poskytnúť.
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VI.7

Samovražedné správanie

Ako sme spomínali už vo všeobecnej charakteristike adolescencie, v tomto období sa mení charakter
myslenia – adolescenti viac reflektujú sami seba, uvažujú o svojej situácii, svojich možnostiach, budúcnosti.
Vzťah človeka k životu a smrti sa formuje v priebehu života pod vplyvom výchovy, životných okolností
a skúseností, zdravia a iných činiteľov. Ak sa v tomto smere vyskytnú problémy, môžu byť negatívnym
prediktorom smerom ku samovražde.
Adolescenti ešte nemajú stabilné postoje, životné skúsenosti a dostatočné kompetencie na riešenie
ťažkých životných situácií, môže preto ľahko dochádzať k skratovým riešeniam situácie a voľbou úplne
uniknúť a skoncovať s problémovým životom.
VI.7.1 Vymedzenie pojmov
Samovražda je jedným zo spôsobov neprirodzenej smrti. Samovražda je v latinskom jazyku označovaná
termínom suicidium, ktorý je odvodený od slov sui - seba ceodere - zabiť, čo znamená zabitie seba. V odbornej
literatúre sa rozlišuje samovražda od sebazabitia a samovražedného pokusu. V súvislosti so samovraždou sa
uvádzajú aj ďalšie súvisiace pojmy ako sú sebaobeta, účasť na samovražde, eutanázia, vražda na žiadosť a vražda.
V definíciách samovrážd existuje zhoda v tom, že pod pojmom samovražda sa rozumie úmyselné,
vedomé, dobrovoľné a násilné privodenie smrti, pričom je rozhodujúci postoj, úmysel a rozhodnutie človeka
ukončiť svoj život prostriedkami, od ktorých sa očakáva smrť108.
Mýty o samovraždách
O samovraždách panujú v spoločnosti rôzne mýty, ktorých by sa mali profesionálni pracovníci
vyvarovať a zbaviť. Niektoré z nich sú opísané v nasledujúcej tabuľke109:
Mýty
Realita
Kto sa rozhodne spáchať samovraždu, nik Veľa ľudí, ktorí sa rozhodnú spáchať samovraždu, sa pohybujú medzi
mu v tom nemôže zabrániť.
túžbou žiť a umrieť. Ich vzťah k smrti je skôr ambivalentný a vďaka pomoci
je možné mnoho ľudí zachrániť.
Kto o samovražde hovorí, ten ju nikdy
Ide o veľmi rozšírený a nepravdivý mýtus. To, že niekto o samovražde
nespácha.
hovorí, je dôkazom, že o nej premýšľa. Je preto rozhodne vo väčšom
ohrození ako ten, ktorý sa o nej nezmieňuje.
Ľudia, ktorí sa pokúšajú o samovraždu,
Je preukázané, že väčšina ľudí, ktorí spáchali samovraždu, hľadala pomoc
nehľadajú pomoc a samovražda
už pol roka pred svojím činom a dávala najavo svoje pocity pred svojím
prichádza bez varovania.
okolím. Aj samotné suicidálne aktivity môžu byť len volaním o pomoc.
U ľudí, ktorí sú ohrození suicidálnym správaním, sa vyskytuje tzv.
presuicidálny syndróm. Vyznačuje sa psychickým napätím, poruchami
spánku, telesnými problémami a pod.
Kto sa raz pokúsi o samovraždu, je ohro- Osoby, ktoré sa pokúšajú o samovraždu, trpia takýmito stavmi iba
zený samovražedným konaním navždy.
v určitých fázach svojho života.
Keď sa s niekým bavíme ohľadom
Nie je žiadny dôvod sa domnievať, že by sme mohli rozprávaním
samovražedných myšlienok, môžeme mu o samovraždách vnuknúť taký nápad niekomu, kto nemá suicidálne
tento nápad vnuknúť.
tendencie. Rozhovor o tom môže naopak pomôcť a dovoľuje posúdiť
suicidálne riziko.
Samovražda sa vyskytuje medzi bohatými Samovražednosť sa vyskytuje v rámci všetkých sociálnych vrstiev. Je ale
alebo veľmi chudobnými ľuďmi.
pravda, že chudoba je jedným z rizikových faktorov.
Deti sa nedokážu zabiť. Je to vec až
Samovraždu dokážu spáchať aj deti. Približne v dvanástich rokoch začnú
starších ľudí.
deti chápať smrť aj s jej dôsledkami. Až do 15 rokov je u detí dokonalá
samovražda vzácna, ale v období adolescencie jej výskyt prudko stúpa.

Tab. č. 4: Mýty o samovraždách
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VI.7.2 Samovražedné správanie adolescentov
Samovražedné správanie adolescentov sa môže vyskytnúť v rôznych formách. Podľa jeho závažnosti
ho rozdeľujeme na110:
1. Suicidálne nápady – s myšlienkami, čo by bolo, keby som už nebol (keby som zaspal a jednoducho sa už
nezobudil, vyskočil z okna a pod.), je konfrontovaný skoro každý adolescent. Myšlienky ohľadom života
a smrti patria k dospievaniu. Vo väčšine prípadov však ide iba o suicidálne nápady, bez väčšej intenzity a úplne
pri nich chýba tendencia k realizovaniu. O takýchto predstavách sa väčšinou adolescenti ani nezmieňujú a sú
schopní ich sami zvládať.
2. Suicidálne myšlienky – suicidálne myšlienky sú závažnejšieho charakteru. Adolescenti ich už zvyčajne
verbalizujú a aj z neverbálnej komunikácie dávajú najavo, že niečo nie je v poriadku. V tomto prípade už
musíme byť ostražití a pokúsiť sa zanalyzovať vážnosť situácie a nutnosť distribúcie k odborníkom
(psychiatrom, psychológom).
3. Suicidálne tendencie – mali by sme sa zamyslieť nad intenzitou suicidálnych myšlienok, koľko času
adolescentovi zaberajú a či je schopný odkloniť od nich svoje myslenie. Dôležitým faktorom pri posúdení ich
nebezpečnosti je ich konkrétnosť, t. j. ako jasnú majú adolescenti predstavu o možnosti samovraždy, akým
spôsobom a na akom mieste by sa mala samovražda odohrať, či pripravujú „list na rozlúčku“ a pod. Ak je už
samovražedné konanie konkrétne pripravované – adolescent si napríklad zaobstaral lieky alebo zbraň,
hovoríme už o suicidálnych tendenciách, ako vyššom stupni nebezpečnosti smerom k samovražde.
4. Suicidálny pokus – ďalším stupňom samovražedného správania je suicidálny pokus. Ide o každý život
ohrozujúci akt s úmyslom zomrieť, avšak bez smrteľného konca. Je otázne, či pri pokuse o samovraždu ide
o „nepodarenú samovraždu“ alebo nešlo o jednoznačný úmysel zomrieť, ale skôr upozorniť na svoju situáciu
a potenciálne manipulovať so svojím okolím. Hlavne v období adolescencie je charakteristická
nejednoznačnosť postoja k prianiu zomrieť. Väčšinou sa vyskytujú ambivalentné postoje k smrti a suicidálnym
činom dávajú adolescenti svoj život akoby do lotérie.
5. Dokonané suicidium – Posledným stupňom je dokonaná samovražda. Môžeme ju definovať ako vedomé,
dobrovoľné a úmyselné ukončenie vlastného života. Ani v tomto prípade však nemusí byť úmysel zomrieť
úplne jednoznačný.
Ďalej môžeme samovraždy deliť podľa dôvodu, ktorý je v pozadí takéhoto správania. Rozlišujeme tri
základné typy samovrážd111:
> bilančné samovraždy – vznikajú na základe rozvinutej motivácie obsahujúcej racionálne a iné dôvody.
Predstavujú východisko zo zdanlivo neriešiteľnej situácie, napr. pri ťažkej chorobe, strate životných
perspektív a pod. Osobitným druhom bilančných samovrážd sú úmyselné samovraždy drogovo závislých,
ktoré sú spojené s ťažkými depresiami.
> impulzívne samovraždy – samovražda je skratkovitou formou riešenia zdanlivo bezvýchodiskovej
situácie. Výber metód je neuvážený a najjednoduchšie dosiahnuteľný bez zamyslenia sa nad inými
možnosťami a výhodami či nevýhodami zvoleného riešenia. Často sú vyvolané zo strachu
pred neznesiteľnou bolesťou, trestom, sociálnou dehonestáciou a pod.
> účelové, demonštratívne samovraždy – tento typ samovraždy nie je zameraný na smrť, ale v jej pozadí
je (vedomá/nevedomá) snaha dosiahnuť nejaký cieľ alebo volanie o pomoc. Človek si praje, aby ho našli
a samovražda bola určitým nátlakovým prostriedkom.
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Motivácia k samovražde
Samovražedné správanie je vyvolané posledným problémom, tzv. spúšťačom, ktorým sa často
samovraždy odôvodňujú. Skutočnú príčinu je veľmi ťažké určiť (často si ju neuvedomujú ani samotní
páchatelia samovraždy). Väčšinou spočíva v kumulovaní problémov a záťažových situácií. Dotyčný už nie je
schopný normálne sociálne fungovať a zvládať situáciu iným spôsobom. Záťaž, ktorú momentálne prežíva, sa
mu zdá bezvýchodisková, bez žiadnej ďalšej perspektívy. Stráca zmysel života a túto situáciu rieši afektívne,
potlačením pudu sebazáchovy a zničením vlastného života. Sklony k samovražednému správaniu obvykle
trvajú určitú dobu. Neočakávané a náhle konanie býva výnimočné.
Najčastejším zisteným motívom samovražedného správania adolescentov sú rodinné problémy.
U detí do 14 rokov nasledujú školské problémy, u starších erotické. Väčšinou však ide o kombináciu viacerých
problémov. Medzi ďalšie príčiny patrí duševné ochorenie, zdravotné problémy, telesný hendikep, osobné
konflikty a problémy, pocit sklamania a zúfalstva, zdanie neriešiteľnosti ťaživej životnej situácie.
VI.7.3 Možnosti sociálnej práce s mládežou v oblasti samovrážd
Samovražedné správanie je veľmi závažným problémom a školskí sociálni pracovníci, ak neboli
na túto oblasť špeciálne preškolení, nemajú dostatočné kapacity na to, aby mohli kvalitne posúdiť
samovražedné správanie a predikovať jeho vývoj. Ich úlohou pri práci s deťmi a mladými ľuďmi je hlavne
pôsobenie v oblasti prevencie takéhoto správania, jeho odhaľovanie a potenciálna krízová intervencia. Keď
u adolescenta identifikujeme problémy takéhoto charakteru, je potrebné obrátiť sa o pomoc na odborníkov
(psychiatri, psychológovia).
Prevencia samovrážd
V oblasti prevencie samovražedného správania sa zameriavame na oslabenie počtu a vplyvu
rizikových faktorov a posilnenie protektívnych faktorov – či už na strane jedinca, rodiny alebo prostredia,
v ktorom sa dotyčný zdržuje (rovnako ako pri iných druhoch rizikového správania).
Preventívne programy pre adolescentov by mali byť skôr nešpecificky zameriavané – na zvýšenie ich
psychickej odolnosti a schopnosti riešiť problémy. V praxi sa vyskytujú zaujímavé projekty zamerané
na tréning správania detí a dospievajúcich, ktoré sa ocitne v ťažko riešiteľnej situácii a potrebuje vyhľadať
pomoc. Pomocou tréningu sa môžu mladí ľudia naučiť, že každý problém má viacero možností riešenia, viac
východísk a získavajú informácie a schopnosti potrebné pri vyhľadávaní pomoci v ťažkých životných
situáciách.
Preventívne programy zamerané špecificky na problematiku samovražednosti predstavujú určité
riziko, že sa ich účastníci stotožnia s týmto neadaptívnym spôsobom riešenia ich problémov. Preto je takéto
programy potrebné dobre zvážiť, poznať skupinu účastníkov a starostlivo sa pripraviť.
Sekundárna prevencia sa zameriava už na potenciálne problematických jedincov (ľudia s depresiami,
po oznámení závažnej diagnózy, závislí od psychoaktívnych látok atď.). Orientuje sa na skoré zachytenie
a začatie liečby klinických prejavov (u odborníkov).
Terciárna prevencia sa snaží zmierniť následky psychických porúch a zabrániť opakovaniu
samovražedného správania.
Krízová intervencia pri samovražednom správaní
V prípadoch samovražedného správania je potrebné vedieť „podať prvú pomoc“. Dôležitú úlohu
zohrávajú linky dôvery, kde sú pracovníci preškolení na riešenie takýchto prípadov. Všetci školskí sociálni
pracovníci by však mali byť schopní podať aspoň základnú prvú pomoc, keď sa stretnú s adolescentom,
u ktorého podľa nich akútne hrozí samovražedné správanie vo forme samovražedného pokusu.
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Medzi hlavné zásady krízovej intervencie patrí:
> nevyhnutnosť nadviazať kontakt a ďalej ho rozvíjať (to sa môže ukázať ako veľký problém v prípade
nekontaktného, depresívneho adolescenta trpiaceho nedôverou voči okoliu);
> potreba udržovať komunikáciu;
> poskytnúť chýbajúcu sociálnu podporu;
> dať najavo svoju empatiu (neznamená to súhlasiť s jeho správaním);
> je nutné porozumieť jeho samovražednému správaniu ako volaniu o pomoc;
> hľadať alternatívne riešenia problémov;
> v riešení je nutné zamerať pozornosť aj na budúce riešenia kríz;
> v prípade duševnej poruchy a pri hroziacom opakovaní samovražedného správania je nutné zaistiť
následnú starostlivosť.
Pri krízovej intervencii pomáha zachovať navonok pokojný postoj, aj keď vo vnútri sa školský sociálny
pracovník pokojný cítiť nebude. Je potrebné mať vždy na pamäti cieľ zásahu: zamedzenie
sebapoškodzujúceho správania a odvedenie „postihnutého“ do bezpečia. Zároveň je potrebné orientovať sa
aj do budúcnosti – okrem riešenia akútnej hrozby sa sociálni pracovníci snažia identifikovať motiváciu
k samovražednému správaniu, diagnostikovať možné psychické poruchy a zaistiť ďalšiu starostlivosť
(psychiatrickú alebo psychologickú), s cieľom vylúčiť možné suicidálne riziko do budúcnosti.
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VI.8

CAN - Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

VI.8.1 Vymedzenie pojmov
Označenie CAN je prevzaté z anglosaskej literatúry - „Child Abuse and Neglect“, v domácej literatúre
sa okrem tohto označenia používa aj jeho slovenský jazykový ekvivalent – syndróm týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dieťaťa. Ide o súbor nepriaznivých príznakov v najrôznejších oblastiach vývoja dieťaťa
a jeho postavenia v spoločnosti (predovšetkým v rodine), ktoré sú výsledkom úmyselného ubližovania dieťaťu
spôsobeným jeho najbližšími vychovávateľmi, predovšetkým rodičmi112.
Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa je ďalej považované akékoľvek nenáhodné, vedomé
(prípadne i nevedomé) konanie rodiča, vychovávateľa alebo inej osoby voči dieťaťu, ktoré je v danej
spoločnosti neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i spoločenský stav a vývoj
dieťaťa, prípadne spôsobuje jeho smrť113.
Týranie dieťaťa v rodine predstavuje zložitý celok. Väčšinou nejde len o jednostranný akt dospelého
páchajúceho násilie na dieťati, ale ide o zvláštnu interakciu všetkých zúčastnených osôb. V súlade s definíciou
Zdravotnej komisie Rady Európy, ktorá vymedzila a charakterizovala základné formy týrania dieťaťa,
rozlišujeme v ňom tieto základné formy114:
1. telesné týranie
4. sexuálne zneužívanie
2. citové (psychické) týranie
5. systémové týranie
3. zanedbávanie
Okrem uvedených základných foriem sa v literatúre uvádzajú aj také formy, ako napr. organizované
zneužívanie, sexuálny turizmus a rituálne zneužívanie115. Všetky formy týrania dieťaťa aj napriek svojej
vonkajšej rozdielnosti predstavujú celok, v ktorom sa jednotlivé formy vzájomne dopĺňajú a podmieňujú.
Telesné týranie
Telesné týranie v najvšeobecnejšom vyjadrení predstavuje neúmerné použitie telesného trestu,
surové a kruté telesné zaobchádzanie s dieťaťom, spôsobujúce mu telesné, resp. aj duševné útrapy
a utrpenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje jeho aktuálne životné postavenie a perspektívu. Ide teda
o zámerné, nenáhodné použitie sily, násilných aktov alebo konania v aktívnej alebo pasívnej podobe,
dôsledkom ktorého je telesné ublíženie, poškodenie, poranenie alebo aj smrť dieťaťa116.
V niektorých rodinách sú prirodzené menšie telesné tresty, v rámci ktorých rodičia určujú deťom
hranice. Zväčša sa im darí netraumatizovať deti, ale je potrebné mať na pamäti, že v dôsledku istej adaptácie
dieťaťa na telesný trest vzniká potreba zvyšovať nielen jeho frekvenciu, ale i intenzitu. Tým vzniká možnosť
prekročenia istej neviditeľnej hranice, za ktorou trest už prestáva byť trestom a stáva sa už týraním.
Citové (psychické) týranie
Citové týranie predstavuje útok dospelého jedinca na psychický vývoj dieťaťa, ktorý sa dotýka jeho
„ja“ a jeho sociálnych schopností. V najvšeobecnejšom vyjadrení ide o také správanie, ktoré vedie
k poškodzovaniu sebaponímania a sebahodnotenia, k dezintegrácii osobnosti a v konečnom dôsledku
k narušeniu vzťahov nielen k týrajúcim rodičom, ale aj k ľuďom vôbec117.
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Psychické týranie sa môže v aktívnej alebo pasívnej podobe prejavovať v piatich základných formách,
a to ako odmietanie, izolácia, terorizovanie, ignorovanie a korupcia. Aj keď psychické týranie vystupuje ako
relatívne samostatná podoba týrania dieťaťa, takmer vždy sprevádza aj ostatné formy. V prípadoch telesného
týrania a sexuálneho zneužívania, býva často prežívaná psychická bolesť väčšia a intenzívnejšia, než bolesť
z prvotnej formy týrania.
Zanedbávanie dieťaťa
Dochádza k nemu vtedy, keď bez ohľadu na príčiny, nie sú primerane uspokojené základné potreby
dieťaťa, t. j. potreba adekvátnej lekárskej starostlivosti, bývania, výživy, oblečenia, vzdelania, ochrany pred
nebezpečenstvom úrazu, ako aj potreba stimulujúcich podnetov, prejavov lásky a náklonnosti zo strany
rodičov a pod118.
Sexuálne zneužívanie dieťaťa
Sexuálne zneužívanie dieťaťa je podľa Zdravotnej komisie Rady Európy chápané ako nepatričné
vystavenie dieťaťa pohlavnému kontaktu, činnosti alebo správaniu. Zahrňuje akékoľvek pohlavné dotyky,
styk, sexuálne vzrušovanie, či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti, alebo
kýmkoľvek, kto dieťa zneužíva. Predstavuje veľmi širokú škálu najrozličnejších sexuálnych aktivít dospelého,
orientovaného na dieťa, ktoré môžu mať bezdotykovú podobu (prezentovanie pornografického materiálu,
exhibicionizmus, harassment, masturbácia alebo iné spôsoby ukájania sa pred očami dieťaťa, obscénne
rozhovory a pod.), alebo podobu dotykovú, ako napr. rozličné dotyky v erotogénnych zónach dieťaťa,
objímanie a bozkávanie so sexuálnym podtextom, manipulácia s genitáliami dieťaťa, resp. podnecovanie
dieťaťa k dotykom genitálií dospelého, hry sexuálneho charakteru a vlastný pohlavný styk119.
Zneužívanie spôsobuje dieťaťu ťažko predstaviteľnú, často celoživotnú traumu. Je tým silnejšia
a intenzívnejšie prežívaná, čím je zneužívanie dlhodobejšie, čím je väčšia závislosť dieťaťa od páchateľa a čím
sa dieťaťu vlastná situácia javí bezvýchodiskovejšia.
Systémové týranie
Ide o týranie, spôsobované dieťaťu systémom, ktorý bol prijatý ako prostriedok jeho ochrany
a pomoci. Ide o rozličné náročné, bolestivé a opakujúce sa lekárske, alebo aj psychologické vyšetrovanie,
vypočúvanie dieťaťa na polícii, súdoch, rozličné dokazujúce činnosti a pod., ktoré sú síce z hľadiska ochrany
a pomoci dieťaťu nevyhnutné, no spôsobujú mu často veľmi intenzívnu duševnú, niekedy aj telesnú bolesť.
Systémové týranie sa preto niekedy označuje ako druhotné týranie. Nastupuje totiž spravidla po prvej prežitej
traume a poskytnutú pomoc dieťa prežíva ako novú podobu svojho týrania120.
Zvláštne formy týrania dieťaťa
Medzi zvláštne formy týrania dieťaťa patrí:
1. Munchhausenov syndróm by proxy (v zastúpení), ktorý je spojený s patologickou predstavou rodičov
o vážnej chorobe dieťaťa, v dôsledku čoho sami umelo vytvárajú podmienky pre jeho hospitalizáciu, zložité,
ťažké a často aj bolestivé vyšetrenia a liečenie.
2. Zámerné otravy dieťaťa, ktoré sú osobitnou, veľmi vážnou formou týrania. Ide o dlhodobé podávanie
pre dieťa nevhodných liekov, ktoré poškodzujú jeho zdravie, podávanie rozličných chemických prostriedkov,
neúmerného množstva soli, korenia a pod. Dôsledkom toho je nielen vážna ujma na zdraví dieťaťa, ale
v niektorých prípadoch aj jeho smrť.
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3. Organizované zneužívanie, ktorého podstatou je výnosný obchod, prinášajúci obrovské zisky. Pri ňom
totiž dieťa vystupuje ako tovar. Ako tovar sa predáva tak pre sexuálne účely, ako aj pre prácu, rovnajúcej sa
novodobému otroctvu. K nemu sa približuje svojou povahou aj sexuálny turizmus, využívajúci deti
pre sexuálne potreby zahraničných „turistov“ a rituálne zneužívanie, ako prostriedok začlenenia dieťaťa
do určitej skupiny, partie alebo sekty.
VI.8.2 Rizikové skupiny ohrozené syndrómom CAN
Výskyt syndrómu CAN môžeme spozorovať v celej spoločnosti. Z praxe sa však vypozorovali určité
rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť CAN v rodine:
> na strane rodičov: Do rizikovej kategórie rodičov patria tí, ktorí boli sami v detstve týraní, deprimovaní,
či zanedbávaní. Ďalšou ohrozenou skupinou sú slobodné alebo veľmi mladé matky, osobnostne nezrelí
rodičia s nedostatkom komunikačných a interakčných skúseností.
> na strane detí: Ide o deti postihnuté (mentálne, telesne alebo zmyslovo), pretože sú pre rodičov menej
zrozumiteľné. Zvýšené riziko prináša aj odlišná reaktivita dieťaťa v nižšom veku – či už ide o deti dráždivé,
plačlivé, nepokojné, ale aj deti veľmi pasívne a málo reaktívne121.
Týrané deti sa môžu rôzne prejavovať. Zvyčajne sa opisujú ako pasívne až apatické, nedokážu sa
radovať z činnosti a sú celkovo spomalené. Nevyjadrujú svoju nespokojnosť alebo bolesť a celkovo slabo
vyjadrujú svoje emócie. Iné deti môžu byť naopak výrazne agresívne. Často sa u nich prejavuje nepokoj,
úzkostné sústredenie na okolie a ochranárske správanie voči mladším súrodencom.
Tieto deti sa často pokúšajú zdôveriť so svojím problémom nejakej blízkej osobe, niekedy sa obracajú
na „linky dôvery“. V niektorých prípadoch, žiaľ, hľadajú riešenie aj v pokuse o samovraždu, ktorý je často
volaním o pomoc122.
VI.8.3 Možnosti školskej sociálnej práce v oblasti prevencie a riešenie prípadov týraných, zneužívaných
a zanedbávaných detí
Prevencia
Sociálni pracovníci môžu preventívne pôsobiť vo všetkých troch sférach prevencie.
Primárna prevencia je zameraná na:
a) širokú verejnosť – ide predovšetkým o osvetu prostredníctvom médií, kampaní zameraných
na informovanosť a proti násiliu a pod.
b) rodičov, resp. budúcich rodičov – tu sa môžeme zamerať na:
- liečenie adolescentov a detí s poruchami emocionality, správania a vzdelávania sa;
- prípravu na manželstvo a výchovu k rodičovstvu, s dôrazom na správne výchovné postupy,
so zameraním sa na jednotlivé vývojové obdobia dieťaťa;
- špeciálne programy pre tehotné ženy a nastávajúcich otcov.
c) deti a adolescentov – programy zamerané na posilňovanie schopností detí chrániť sa pred najrôznejším
nebezpečenstvom, schopnosti vyhľadať pomoc, celkové zvyšovanie sociálnych kompetencií.
Podstatou primárnej prevencie zameranej na deti a adolescentov je ich vzdelávanie a výchova
orientovaná na sexuálnu uvedomelosť a s tým súvisiaca výchova mravná, telesná atď. Výchova musí
prebiehať primerane veku dieťaťa a jeho intelektuálnym schopnostiam. Adolescenti by už každopádne mali
byť schopní uvedomovať si samých seba, svoje práva, mali by byť schopní hodnotiť správanie druhých ľudí
a rozpoznávať situácie, ktoré sú pre ich zdravie škodlivé, nebezpečné či ohrozujúce ich práva.
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Sekundárna prevencia je zameraná na vyhľadávanie rizikových rodín a spoločností a na sledovanie
ohrozených jedincov pomocou orgánov štátnej správy.
Terciárna prevencia zahŕňa liečbu a zmierňovanie následkov spôsobených nevhodným
zaobchádzaním s dieťaťom (následná sociálna práca, psychoterapia detí a rodičov) a tiež hľadanie vhodných
podmienok pre dieťa a pre jeho ďalší celkový vývin (možnosť umiestnenia do náhradnej rodinnej
starostlivosti, ústavných zariadení).
Krízová intervencia poskytovaná týraným a zneužívaným deťom / adolescentom
Komunikácia s deťmi má svoje špecifiká. Sú dané najmä vekom dieťaťa, jeho skúsenosťami,
schopnosťami a vedomosťami. Pri vedení rozhovoru je potrebné prispôsobiť sa plne jazyku i tempu reči
dieťaťa (pri veľmi rýchlej reči hovoriť pomalšie ako dieťa) a dbať aj na neverbálnu zložku komunikácie.
Odporúča sa oslovovať krstným menom, mladším deťom tykať, dospievajúcim vykať.
Medzi základné zásady rozhovoru s týraným alebo zneužívaným dieťaťom patria123:
 Nikdy dieťaťu nesľubujte, že to, čo vám povie, zostane len medzi vami.
 Buďte k dieťaťu úprimný – keď nebudete vedieť, ako sa veci vyvinú, priznajte, že neviete a povedzte
dieťaťu, že sa môžete spojiť s niekým, kto má s podobnými situáciami viac skúseností.
 Pochváľte dieťa za to, že sa vám zveruje a ako celú situáciu zvládlo, a ako to dokáže opísať. Povedzte mu,
že je správne, že sa vám zverilo.
 Verte dieťaťu každé slovo – na preverovanie dôveryhodnosti bude dostatok času neskôr. Akokoľvek
neuveriteľne vám to bude znieť, vyslovte pred dieťaťom, že mu veríte.
 Ubezpečte dieťa, že na tom, čo sa stalo, nenesie žiadnu vinu.
 Neťahajte z dieťaťa podrobnosti, je pravdepodobné, že o tom, čo sa stalo, bude musieť rozprávať znova.
Nechajte na dieťati, čo vám povie a čo si nechá pre seba (pozor na vlastnú zvedavosť, ktorá sa niekedy
votrie pred záujmami dieťaťa).
 Nebojte sa mlčania, možno bude musieť dieťa nazbierať najskôr odvahu, aby vám mohlo niečo povedať.
Pokojne mlčte a dajte mu najavo, že má právo si všetko rozmyslieť.
Krízová intervencia poskytovaná týraným deťom má svoje špecifiká. V samom začiatku je potrebné
zaistiť predovšetkým bezpečie dieťaťa. Krízový pracovník by sa mal pokúsiť nadviazať čo najlepší kontakt
s dieťaťom (častokrát môže ísť o veľmi náročný a zdĺhavý proces z dôvodu nedôvery a neistoty dieťaťa). Je
dôležité, aby pracovník pôsobil veľmi pokojne a dôveryhodne a klienta ubezpečoval o správnosti toho, že
vyhľadal pomoc. Zároveň je nevyhnutné, aby posúdil, či nie je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie.
V prípade, že k zraneniu dieťaťa došlo, mal by zabezpečiť jeho vyšetrenie.
Vhodnou stratégiou pre vedenie rozhovoru je reflektovať a prerozprávať. Pri kladení otázok je
potrebné dávať pozor na to, aby sme v dieťati nevyvolali dojem výsluchu. Je vhodné používať výroky
sformulované pozitívne (Bolelo ťa to?), nie negatívne (Nebolelo ťa to?).
Je potrebné identifikovať, ako sa dieťa cíti práve teraz, zamerať sa na tento stav a pomaly ho
orientovať od prežívania upnutého na to, čo sa odohrávalo, k súčasnosti. Ďalej je nutná podpora dieťaťa –
tak poskytovanie podpory dieťaťu zo strany pracovníka, ako aj zmapovať širokú sociálnu podporu dieťaťa
zo strany rodiny a okolia. Dôležité je tiež zvážiť, či dieťa môže zotrvať naďalej v domácom prostredí alebo je
nutné ho hospitalizovať, prípadne odovzdať do inej starostlivosti.
Krízový pracovník by mal zistiť a zhromaždiť všetky dostupné informácie, ktoré môžu pomôcť
pri hodnotení situácie a následne, najlepšie po dohode s dieťaťom, kontaktovať ostatné inštitúcie (orgán
sociálno-právnej ochrany detí, políciu, a pod). Po ošetrení dieťaťa kvalitnou krízovou intervenciou by mal
pracovník klienta nasmerovať do špecializovanej inštitúcie zameranej na psychologickú pomoc deťom.
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Rovnako má svoje špecifiká aj krízová intervencia poskytovaná zneužívaným deťom. Skúsenosť
zneužitia býva veľmi často sprevádzaná pocitmi strachu, hanby a viny. Aj z tohto dôvodu väčšina prípadov
zostáva skrytá. Je preto veľmi dôležité, aby krízový pracovník vytvoril klientovi atmosféru prijatia, rešpektu
a podpory.
Diagnostikovanie krízy sa sústreďuje skôr na súčasnú situáciu dieťaťa a jeho rodiny (psychický stav
dieťaťa, rodičov a rodinné prostriedky, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s krízou), ako na príčiny zneužitia.
Hlavným cieľom krízovej intervencie je zmierniť negatívne emócie a navrátiť aspoň minimálny pocit bezpečia
a kontroly.
Pri diagnostike sexuálneho zneužívania dieťaťa v rodine je potrebné vykonať124:
1. Analýzu zdrojov podozrenia o zneužívaní
 Kto informáciu o sexuálnom zneužívaní poskytol? Dieťa alebo niekto iný?
 Aká udalosť bola príčinou vzniku podozrenia?
 Kto o tom ešte vie?
 Došlo k tomu iba raz alebo sa to stalo viackrát?
 Ako dlho trvá zneužívanie?
2. Zistenie a zhromaždenie informácií o dieťati z rôznych zdrojov – škola, ošetrujúci lekár ...
3. Formuláciu hypotéz
 Čo poukazuje na zneužívanie?
 A čo proti zneužívaniu? Mohlo by ísť o niečo iné – pomstu, vydieranie, ublíženie voči jedincovi, ktorý
bol obvinený, alebo napr. o zvedavosť dieťaťa alebo jeho snahu byť zaujímavý, iný a výnimočný?
 Pokiaľ ide o zneužívanie, kto môže byť páchateľom?
4. Rozhovor s rodičmi by mal pomôcť objasniť:
 Z akého prostredia rodičia pochádzajú?
 Výskyt alkoholovej alebo drogovej závislosti?
 Aké sú sexuálne vzory v rodine, záujem rodičov o pornografiu.
 Aké sú návyky súvisiace s hygienou (Umýva dieťa niektorý z rodičov alebo sa umýva samo? Kúpe sa
dieťa s niekým vo vani?) a spaním („S kým dieťa spí? Spí tam, kde rodičia sexuálne žijú?“)
 Aké sú postoje rodiny (resp. rodičov) k nahote?
 Aká je úroveň sexuálneho povedomia dieťaťa?
Ak chceme pomôcť dieťaťu, musíme najprv pomôcť matke, ktorá môže mať pochybnosti o skutočnom
sexuálnom zneužití dieťaťa, predovšetkým, ak je za páchateľa označený jej milovaný muž. Ak za týchto okolností
ostáva dieťa v rodine, závisí jeho bezpečnosť predovšetkým od matky, preto je nevyhnutné ju podporiť.
Prvý rozhovor s rodičmi má zásadný význam pre nadviazanie kontaktu, preto musí krízový pracovník
opatrne zaobchádzať so svojimi vlastnými (najmä negatívnymi) emóciami (hnev, pobúrenie).
Rozhovor s rodičmi by mal smerovať priamo k téme rozhovoru – teda k podozreniu na sexuálne
zneužívanie dieťaťa v rodine, ale je nevyhnutné voliť taký spôsob, aby sa rodičia necítili ohrození.
Krízový pracovník by nemal klásť tendenčné otázky („Zneužívate svoje dieťa, však je to tak?“), snažiť
sa o zdôvodnenie zneužívania („Prečo k tomu došlo?“), prejavovať hnev, zdesenie a znechutenie, obviňovať
a odsudzovať, vyhrážať sa („Za toto pôjdete sedieť!“).
5. Pri rozhovore s dieťaťom by mal krízový pracovník dodržiavať nasledujúce zásady:
 Dieťa musí byť na rozhovor pripravené.
 Je vhodné sa na rozhovore dohodnúť (nebrať dieťa z vyučovania).
 Vyvarovať sa fráz typu „Budeme sa hrať“.
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 Vysvetliť, že budeme hovoriť o tom, čo sa stalo.
 Cieľ rozhovoru musí byť vysvetlený jazykom, ktorý zodpovedá vývojovému stupňu dieťaťa.
 Počas celého rozhovoru s dieťaťom treba používať jazyk, ktorému vzhľadom na svoj vek a intelektuálnu
úroveň rozumie, k opisu danej situácie používať výrazy vlastné dieťaťu (tie, ktoré k opisu samo
spontánne používa).
 Brať do úvahy otázky dieťaťa.
 S dieťaťom hovoriť tak, ako o iných problémoch, napríklad o problémoch v škole (v žiadnom prípade
nedávať najavo, že je „to hrôza“, že sa mu stalo „niečo strašné“).
 Nehanbiť sa a nebáť intímnych otázok.
V žiadnom prípade nesmie krízový pracovník vsugerovať dieťaťu odpovede, vyvíjať na dieťa akýkoľvek
nátlak, kritizovať jeho vyjadrovania, ponúkať odmenu, dávať najavo vlastné zdesenie alebo údiv, dieťa obviňovať.
Keď sa na nás obrátia adolescenti s takýmto problémom, je našou povinnosťou obrátiť sa na orgány
sociálno-právnej ochrany detí. Potom v súčinnosti s nimi môžeme poskytovať intervenciu. Spravidla prebieha
zložitá diagnostika prípadu (zameraná na podrobnú sociálnu anamnézu, lekárske, gynekologické
a psychologické vyšetrenia). Na základe jej výsledkov a analýzy potrieb daných klientov prebieha následná
sociálna práca a psychoterapia (detí a rodičov).
Na pomoc deťom a adolescentom slúži sieť liniek dôvery, na ktoré sa môžu obrátiť aj krízoví
pracovníci v prípade, že si nie sú istí riešením prípadu svojho klienta. Vyškolení pracovníci liniek dôvery
väčšinou poskytujú aj konzultačnú činnosť a majú aktuálne informácie o psycho-sociálnych službách v regióne.
Pri riešení prípadov sa môžeme obrátiť aj na detské krízové centrá, pedagogicko-psychologické
poradne, pracoviská klinických psychológov a ďalšie štátne orgány (orgány činné v trestnom konaní).
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VI.9

Drogové závislosti

VI.9.1 Vymedzenie pojmov
Problematika konzumácie drog a vzniku drogových závislostí predstavuje vážny sociálno-patologický
problém. Pri priblížení problematiky drogových závislostí budeme používať niektoré kľúčové pojmy, preto je
potrebné si ich na začiatku bližšie objasniť. Ide o termíny: droga, toxikománia, drogová závislosť, úzus,
abúzus, misúzus, abstinenčný syndróm, tolerancia, predávkovanie, závislosť.
Z hľadiska pojmov odvíjajúcich sa od základného pojmu drogová závislosť je potrebné vymedziť
pojem droga. Existuje viac definícií tohto pojmu, my sa však budeme orientovať na definície, ktoré ponúka
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa WHO je droga „látka (substancia) ktorá, ak je vpravená
do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií“125 . Droga rýchlo a výrazne ovplyvní
myslenie, cítenie a správanie. Ide o látky rastlinného, živočíšneho alebo syntetického pôvodu, slúžiace
na výrobu liečiv alebo technicky dôležitých látok, ktoré sa užívajú, ale aj zneužívajú na zmenu nálady,
vedomia, na povzbudenie alebo tlmenie niektorých duševných a telesných funkcií, na vyvolanie
mimoriadnych zážitkov, napríklad ilúzií, halucinácií a pod. V odborných kruhoch sa namiesto mnohoznačného
slova droga používa často výraz „návyková látka“.
Toxikomániu definovala WHO ako „stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca,
pričom je tento stav vyvolávaný opakovaným užitím drogy prírodnej alebo syntetickej a škodí jednotlivcovi
samému i spoločnosti“126. Dejiny drog, ako aj spôsobov ich užívania, sú dlhé a pestré. Tvrdiť, že užívanie drog je
iba trendom súčasného životného štýlu, či negatívom posledných desaťročí, by bolo naivné a nepravdivé.
Medzi najčastejšie spôsoby aplikácie drog do ľudského organizmu patria: orálne užívanie (jedenie,
pitie); fajčenie, inhalovanie (t. z. vdychovanie ústami); šňupanie (t. z. vdychovanie nosom) a injekčné užívanie.
V súvislosti s užívaním drog uvádza odborná literatúra tiež pojmy: úzus, abúzus, misúzus, abstinenčný
syndróm, tolerancia, predávkovanie.
Úzus znamená užívanie liekov, resp. drogy v zhode s predpismi, v záujme jednotlivca i spoločnosti.
Abúzus znamená škodlivé užívanie, zneužívanie alebo nadmerné užívanie psychotropných látok, či už
v chápaní „príliš veľa“, „príliš často“, alebo môže tiež ísť o užívanie v nevhodnej dobe – napríklad
pred športovým výkonom, v tehotenstve a pod. WHO definuje abúzus ako „trvalé alebo sporadické užívanie
drog, nesúvisiace alebo nezlučiteľné so vžitou medicínskou praxou“127.
Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že úzus znamená užitie a abúzus zneužitie.
Misúzus znamená „užívanie drog (liečiv) takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s náhľadom medicíny
na aktuálne potreby konzumenta“128. Zvyčajne je to medicínsky neodôvodnená aplikácia lieku, prekračovanie
dávok liekov, resp. ich nevhodné kombinovanie. Ide teda o užívanie liekov, ktoré nie je v súlade s medicínou.
Ak sa u človeka zastaví prísun drogy, dochádza k abstinenčnému syndrómu. Ide o súbor odvykacích
príznakov, ktoré sú rôzne a veľmi nepríjemné (túžba po droge, nepokoj, potenie, zmeny telesnej teploty,
bolesti a kŕče, zvracanie, hnačky, epileptické záchvaty).
Organizmus si na pôvodne novú látku, s ktorou sa opakovane stretáva zvyká a stáva sa súčasťou jeho
látkovej premeny. Jav, keď sa organizmus stáva menej citlivým na účinok obvyklej dávky drogy po jej
opakovanom užívaní, takže na dosiahnutie zvyčajného efektu treba zvýšiť dávku alebo skrátiť interval medzi
nimi, sa nazýva tolerancia.
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Pojem predávkovanie v súvislosti s užívaním drog znamená, že si niekto vzal väčšie množstvo drogy
ako zamýšľal a došlo u neho k otrave, ktorá môže byť aj smrteľná. Stáva sa to napr. keď si niekto vezme
neznámu drogu alebo drogu neznámej koncentrácie.
Existuje mnoho rôznych definícií pojmu závislosť. Vychádzajúc z definície závislosti podľa 10. revízie
Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH - 10) je „syndróm závislosti“ definovaný ako „skupina javov
v oblasti telesných pochodov, v oblasti správania a v oblasti poznávania, v rámci ktorých užívanie drogy má
u daného jedinca omnoho väčšiu prednosť, ako iné správanie, ktoré si predtým cenil viac“129.
Definitívna diagnóza závislosti by sa obvykle mala stanoviť v takých prípadoch, keď v priebehu
posledného roku došlo ku trom alebo viacerým z nasledujúcich javov:
> silná túžba užívať látku;
> zhoršené sebaovládanie – ťažkosti v kontrole užívania látky, a to pokiaľ ide o začiatok a ukončenie alebo
množstvo látky;
> užívanie látky k odstráneniu telesných odvykacích príznakov (telesnej reakcie na náhle vysadenie látky),
ak je tá istá (alebo príbuzná) látka užívaná s úmyslom zmenšiť alebo odstrániť príznaky vyvolané
predchádzajúcim užívaním látky;
> rast tolerancie – potreba vyšších dávok drogy k dosiahnutiu žiaduceho stavu, pôvodne vyvolaného
nižšími dávkami;
> zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech užívanej psychoaktívnej látky a zvýšené
množstvo času k získaniu alebo užívaniu látky alebo zotaveniu sa z jej účinkov;
> pokračovanie v užívaní napriek jasným dôkazom zjavne škodlivých následkov130.
VI.9.2 Delenie drogových závislostí
Syndróm závislosti môže byť prítomný pre špecifickú látku, triedu látok alebo širší rad rôznych látok.
V MKCH - 10 môžeme nájsť tiež „Duševné poruchy a poruchy správania vyvolané účinkom psychoaktívnych
látok“ (tzv. „kódy jednotlivých druhov závislostí“):
F10.2: Závislosť od alkoholu
F11.2: Závislosť od opioidov (napr. heroín)
F12.2: Závislosť od kanabinoidov (napr. hašiš, marihuana)
F13.2: Závislosť od sedatív alebo hypnotík (napr. tlmivé lieky – Diazepam, Lexaurin, Xanax, Neurol)
F14.2: Závislosť od kokainu
F15.2: Závislosť od iných stimulancií vrátane kofeínu a pervitínu
F16.2: Závislosť od halucinogenov (napr. MDMA, slangovo „extáza“, LSD, Lysohlávky)
F17.2: Závislosť od tabaku
F18.2: Závislosť od organických rozpúšťadiel (napr. toluén, acetón)
F19.2: Závislosť od niekoľkých látok alebo iných psychoaktívnych látok
Nebezpečné psychické a fyziologické účinky drog skúma veda, ktorá sa zaoberá účinkami liečiv –
farmakológia. Farmakológia drogových závislostí podrobne charakterizuje jednotlivé typy drog podľa zdroja,
z ktorého sa droga získava (prírodného alebo syntetického), chemického zloženia (typu a štruktúry chemickej
látky), procesu účinku drogy na ľudský organizmus a typu účinkov131.
Z farmakologického hľadiska sú drogové závislosti rozdelené do 6 základných skupín132:
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1. Drogová závislosť kanabisového typu – vyvoláva ju látka nachádzajúca sa v rastline (konope siate, ale
aj hašiš), vstrebáva sa najrýchlejšie dýchacími cestami. Účinky látok tohto typu na nervový systém sa
prejavujú pocitmi eufórie, sprevádzanej nekontrolovateľným smiechom, pocitmi radosti,
intenzívnejším, ale aj skresleným vnímaním zvukových a vizuálnych podnetov, ilúziami, halucináciami,
stratou krátkodobej pamäti, pri vysokých dávkach sa prejavujú aj stavy paniky, úzkosti, dezorientácie.
2. Drogová závislosť halucinogénového typu – spôsobuje deformáciu vnímania objektívnej reality,
vo forme ilúzií, zmien nálady od eufórie až po depresiu. Patrí sem droga známa ako LSD, ktorá spôsobuje
napr. zmenu senzorického vnímania, nereálne vnímanie času, ilúziu vnímania okolia a gravitácie.
Pri chronickom užívaní sa prejavujú psychické poruchy – depresie, poruchy vnímania.
3. Drogová závislosť od látok s centrálne stimulačným účinkom – látky vyvolávajúce závislosť majú
stimulačný účinok. Patrí sem prírodná droga – kokaín a veľká skupina syntetických drog (pervitín,
extáza). Účinky na centrálnu nervovú sústavu sa prejavujú stavmi eufórie, straty pocitu únavy, zvýšením
telesnej aktivity. Podľa chemického zloženia drog túto skupinu tvoria podkategórie: závislosť
kokaínového, amfetamínoveho a kathového typu.
4. Drogová závislosť od liečiv s centrálne tlmivým účinkom – predstavuje závislosť od látok, ktoré tlmia
nervovú činnosť. Patrí sem široká skupina bežne používaných liečiv (sedatíva, hypnotiká), spôsobujú
depresiu, príkladom sú barbituráty (sú základnou zložkou liečiv proti nespavosti) a benzodiazepany.
Účinky sa prejavujú útlmom pozornosti, ospalosťou, predĺženým spánkom a pod.
5. Drogová závislosť solvenciového typu – vyvolávajú ju látky s prchavým účinkom (toluén, acetylén),
s euforizujúcimi, anestetickými a halucinogénnymi účinkami.
6. Drogová závislosť opiátového typu – vyvolávajú ju látky izolované z ópia, morfíny, heroíny a ďalšie
látky, ich účinky sú širokospektrálne od analgetických, euforických až po patologické zmeny v správaní.
Drogová závislosť môže byť psychická a fyzická (somatická).
Psychická závislosť od drogy je duševný stav človeka, prejavujúci sa túžbou znovu drogu užívať.
Fyzická (somatická) závislosť vzniká vtedy, keď sa droga stala súčasťou metabolizmu, a preto už
organizmus reaguje určitými, zväčša negatívnymi príznakmi pri jej absencii. Organizmus už drogu zahrnul
do látkovej výmeny a na nedostatok drogy telo reaguje.
Podľa Ondrejkoviča sa vynecháva spoločenská závislosť (napr. disko-kultúra, techno scéna, a i.),
spravidla spojená s ritualizáciou. Súčasťou ritualizácie a kolektívnej konzumácie drog býva i vznik osobitnej
subkultúry závislých a vznik osobitného spôsobu komunikácie, vyjadrovania, osobitných výrazov, ktorým
často iní ani nerozumejú, ba až celého slangového slovníka133.
Existujú aj ďalšie delenia drog. Vo všeobecnosti sa najčastejšie používa nepresné a zavádzajúce
delenie drog na tzv. mäkké (ľahké) a tzv. tvrdé (ťažké) drogy. Hranica medzi uvedenými pólmi je príliš krehká.
Paradoxne, legálne drogy ako alkohol a tabak by z hľadiska potenciálu vzniku psychickej a fyzickej závislosti
patrili medzi tzv. tvrdé drogy, tak ako heroín.
Presnejšie delenie drog je preto podľa jednoznačného kritéria legálnosti na tzv. legálne, t. j. sociálne
akceptované, ktorých konzumácia nie je v rozpore s platnými zákonmi našej krajiny a nelegálne (zakázané,
našej kultúre cudzie), a teda aj nebezpečnejšie, i keď tieto sú v nejednom prípade v porovnaní s legálnymi
drogami zriedkavejšie konzumované.
Tzv. legálne drogy neznamenajú z hľadiska školskej sociálnej práce menší problém, prípadne menšie
spoločenské nebezpečenstvo. Zákaz predaja a podávania alkoholu a tiež tabakových výrobkov osobám
mladším ako 18 rokov je daný zákonom.

133

ONDREJKOVIČ, P., 2001

122 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
VI.9.3 Faktory ovplyvňujúce vznik drogovej závislosti
Existuje mnoho teórií a prístupov, ktoré opisujú fenomén užívania drog. Viacerí odborníci sa zaoberali
cestou človeka, ktorá vedie k závislosti. Nasledujúci obrázok schematicky zobrazuje kontinuum užívania drog.

Obr. č. 2 Orientačná schéma kontinua užívania drog 134

Keď hovoríme o jednotlivých štádiách vo vzťahu k užívaniu drog, máme na mysli pomyselné body,
kde sa človek vo vzťahu k droge môže nachádzať.
Obrázok schémy kontinua užívania drog môže evokovať pocit, že užívateľ drog musí prejsť všetkými štádiami od
abstinencie až po závislosť či drogovú mafiu. V skutočnosti môže každé štádium predstavovať začiatok, stred i koniec.
V rámci kontinua užívania drog sa každý z nás môže neustále pohybovať v rámci týchto „pomyselných bodov“135:
– Abstinenti – Cesta každého z nás zvyčajne začína/začínala pri abstinencii – bola to doba, keď sme ešte
nepili kávu ani čaj, keď sme ešte nevedeli, ako chutí alkohol či cigareta. Keď sa človek začne zaujímať
o psychoaktívne látky, ktoré sú pre niektorých ľudí symbolom niečoho neznámeho či nového, môže sa
z človeka stať experimentátor.
– Experimentátori – Medzi najčastejšie dôvody, prečo niektorí mladí ľudia začínajú experimentovať
s drogou patria: zvedavosť, nuda, sociálny tlak zo strany ich priateľov, potreba (snaha) prekonať
problémy, dosiahnuť výkon, snaha o zvýšenie sociálnej pozície, zvýšenie vlastnej sebaúcty, prípadne
i túžba po dosiahnutí vyššieho stupňa vedomia a duchovných zážitkov a pod. V období experimentovania
neberú ľudia návykové látky pre ne samotné, ale napr. preto, že experimentovať je v skupine ich
priateľov normou. U niektorých to skončí jedným pokusom a rozhodnú sa viackrát to už neskúšať,
niektorí pri experimentoch neskončia a pokračujú ďalej – stávajú sa z nich užívatelia návykových látok.
– Užívatelia (vrátane príležitostných a pravidelných užívateľov) – Všeobecne platí, že „užívatelia“ si
návykové látky skutočne „užívajú“. Droga im dáva to, čo potrebujú. Znamená pre nich viac zisku ako
strát. Z „príležitostných užívateľov“ sa môžu postupne stať „pravidelní užívatelia“. Z tohto štádia ľudia
väčšinou „nevystupujú“ – nemajú na to dôvod. Pokiaľ necítia svoju situáciu ako nepríjemnú, pokiaľ ju
nevnímajú ako problém (či už sa radia k príležitostným alebo pravidelným užívateľom), nechcú so svojou
situáciou väčšinou nič robiť. Po určitom čase sa následne dostávajú do ďalšieho štádia – stanú sa
problémovými užívateľmi.
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–

–

Problémoví užívatelia – Problémovým užívateľom už droga neprináša to, čo im prinášala predtým.
Začínajú chápať, že práve zo vzťahu k návykovej (psychoaktívnej) látke pramení množstvo ich problémov.
Vnímajú, že im droga škodí. Pokúšajú sa abstinovať, čo sa im väčšinou nedarí. Preto prichádzajú tiež
po prvý raz do liečebných zariadení. S pomocou odborníkov môžu zo závislosti vystúpiť a stať sa
abstinentmi, alebo pokračujú v užívaní drog ďalej, čo má častokrát aj smrteľné následky.
Drogová mafia – Do tejto skupiny patria díleri a distribútori návykových látok, čiže ľudia, ktorí majú
úžitok zo závislosti druhých a z predaja návykových látok (bez ohľadu na to, či sami drogu užívajú alebo
nie). „Drogovú mafiu“ tu uvádzame pre dokreslenie celého fenoménu užívania drog, rozhodne
netvrdíme, že sa závislý jedinec automaticky stane dílerom alebo „mafiánom“, hoci sa ním stať môže,
aby tak získaval finančné prostriedky.

Viacerí autori popisujú dve hlavné kategórie základných faktorov podnecujúcich vznik závislosti –
biologické a sociálne činitele136, medzi ktoré radia:
1. Genetické predispozície – bolo dokázané, že u detí alkoholikov je niekoľkonásobne vyššia
pravdepodobnosť vzniku alkoholovej závislosti ako u zdravých detí, priama, príčinná súvislosť dedičnosti
závislosti však dosiaľ nebola preukázaná.
2. Biologické predispozície – predstavujú vplyv fyziologických procesov na vznik závislosti (napr. niektorí
jedinci po požití návykovej látky majú oproti iným výrazne príjemnejšie pocity, čo podporuje opakované
užitie danej látky)137. Rovnako aj zmeny vznikajúce v niektorých oblastiach mozgu pod vplyvom
chronického užívania návykovej látky spôsobujú príjemné pocity vyúsťujúce do túžby po opakovanom
užití drogy, čo môžeme zaradiť medzi biologické činitele138.
3. Psychické faktory – tendenciu k závislosti zvyšuje aj emočné prežívanie spojené so zvýšenou aktivitou,
dráždivosťou a labilitou organizmu a so stavmi úzkosti a depresie, generalizovanej nespokojnosti139,
väčšia pravdepodobnosť sklonov k závislosti je aj u jedincov trpiacich traumami, nervozitou a stresom140,
ďalej tiež spôsob myslenia a hodnotenia u jedincov, ktorí nedokážu posúdiť seba a okolie objektívnym
spôsobom, majú tendencie k sebapodceňovaniu a sebapreceňovaniu, a tiež správanie jedincov
charakteristické častou stratou sebakontroly, nižšou mierou flexibility a neschopnosťou učiť sa
zo skúseností, riešiť konfliktné situácie a stanovovať si a napĺňať dlhodobé ciele141.
4. Osobnostné rysy – medzi individuálne špecifiká osobnosti, ktoré zvyšujú riziko závislosti, patria: sklon
k riskovaniu a vyhľadávaniu nových zážitkov, znížená citlivosť voči ohrozeniu, riziko zvyšuje aj
prítomnosť duševnej poruchy142.
5. Sociálno-kultúrne aspekty – predstavujú vplyv prostredia a spoločnosti na riziko vzniku závislosti.
U dospievajúcich hrá rolu ľahká dostupnosť psychoaktívnych látok, dysfunkcia rodiny (dieťa nie je
akceptované, vhodne vychovávané, nesprávne riešenie konfliktov v rodine a i.), negatívny vplyv
kolektívu, ale aj rozšírenosť drog na spoločenských podujatiach (koncerty, diskotéky), nižšia úroveň
vzdelania (spojená s neúspešnosťou v škole), rizikové profesie spojené so stresom v práci, sociálna
deprivácia (napr. nezamestnanosť, nedostatok možností sebarealizácie). Na vznik závislosti (alkoholovej
a tabakovej) vplývajú v značnej miere aj masovokomunikačné prostriedky, príkladom sú televízne
reklamy na alkohol143.
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Nešpor podrobne popisuje činitele zvyšujúce riziko užívania drog u mladých ľudí a činitele, ktoré toto
riziko znižujú, patria:144
1. Činitele týkajúce sa dieťaťa a žiaka na mikroúrovni
Činitele zvyšujúce riziko

Činitele znižujúce riziko

Duševné poruchy a poruchy správania u dieťaťa.
Dieťa utrpelo tým, že matka v tehotenstve pila
alkohol alebo zneužívala drogy. Stretnutie s drogou
v mladom veku. Poškodenie mozgu pri pôrode,
úrazy hlavy. Dlhodobé bolestivé ochorenie.
Nedostatok dobrých spôsobov, ako zvládať stresové
situácie. Nedostatok schopností potrebných
v medziľudských vzťahoch. Nízke sebavedomie.
Pozitívne očakávania vo vzťahu k drogám.
Po drogách výrazne prevažujú príjemné pocity.
Nízka schopnosť vzdorovať nepriaznivému vplyvu
okolia. Sklony k násiliu, zlé sebaovládanie. Duševné
problémy (úzkosti, depresie, nezvládnutý stres).
Nižšia inteligencia. Ranná skúsenosť so sexom.
Vyhľadávanie silných podnetov.

Vysoká miera duševného zdravia, dobré telesné zdravie.
Negatívne očakávania vo vzťahu k drogám. Neskoršie alebo
žiadne stretnutie s drogou. Dostatok schopností týkajúcich sa
medziľudských vzťahov, schopnosť vytvárať citové väzby,
dobré sebavedomie. Dobré spôsoby, ako zvládať náročné
životné situácie a riešiť problémy. Drogy sú zle znášané. Dobrá
schopnosť vzdorovať nepriaznivému vplyvu okolia. Vnútorné
prijatie náboženských, duchovných a iných hodnôt, ktoré sú
v rozpore s drogami. Veselosť, vytrvalosť, usilovnosť,
prispôsobivosť, odolnosť voči neúspechu. Schopnosť plánovať
a schopnosť riešiť problémy, vyššia inteligencia. Účinné
spôsoby ako zmierňovať nepríjemné duševné stavy ako
úzkosť, smútok alebo hnev (napr. tak, že sa dieťa zverí
niekomu, pestuje záujmy, odreaguje sa, vie relaxovať, cvičí,
športuje a pod.). Vie si navodiť príjemné stavy zdravými
spôsobmi. Pokojný temperament.

2. Činitele týkajúce sa rodiny
Činitele zvyšujúce riziko
Nejasné pravidlá týkajúce sa správania dieťaťa.
Nedostatok času na dieťa zvlášť v rannom detstve,
malá starostlivosť, nedostatočný dohľad zo strany
rodičov,
odmietanie
dieťaťa.
Nesústavná
a prehnaná prísnosť, nedostatočné citové väzby
dieťaťa, manželský konflikt. Schvaľovanie drog
u detí. Zneužívanie alkoholu, tabaku alebo iných
drog rodičmi či príbuznými. Malé očakávania od
dieťaťa a jeho podceňovanie, zlé duševné
a spoločenské fungovanie rodičov. Rodičia osamelí,
voči spoločnosti ľahostajní alebo nepriateľskí.
Duševná
choroba
rodičov.
Chudoba
či
nezamestnanosť rodičov. Sexuálne zneužitie
dieťaťa v rodine. Rodina v zmätku a zle funguje.
Výchova len jedným rodičom bez pomoci ďalších
príbuzných. Dieťa žije bez rodiny a bez domova.
Časté sťahovanie rodiny.

144

Činitele znižujúce riziko
Jasné pravidlá týkajúce sa správania dieťaťa. Primeraná
starostlivosť, dostatok času na dieťa, zvlášť v rannom detstve,
primeraný dohľad. Pevné citové väzby dieťaťa. Dobré hodnoty
(napr. vzdelanie). Rodičia na výchove spolupracujú. Štýl
výchovy je vrelý a stredne obmedzujúci (teda ani prehnane
prísny, ani bezvládie). Rodiča alkohol a iné drogy
nezneužívajú. Primerané a jasné očakávania od dieťaťa,
rešpekt voči nemu, dobré spôsoby, ako v rodine zvládať stres.
Je zaistená ochrana, bezpečie a primerané uspokojovanie
hmotných potrieb dieťaťa. Rodičia sú duševne zdraví, dobré
prispôsobovanie rodičov v spoločnosti. Rodičia majú snahu
pomáhať druhým. Výchova napomáha vytvárať kvalitné
vzťahy dieťaťa s dospelými mimo rodiny. Zdieľaná
zodpovednosť v rodine. Rodičia vytvárajú priestor pre kvalitné
záujmy a záľuby. Dobré, fungujúce medzigeneračné vzťahy
a medzigeneračná spolupráca. Úplná rodina.

NEŠPOR, K., 2001
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3. Činitele týkajúce sa školy
Činitele zvyšujúce riziko
Neexistuje systematická prevencia, prípadne škola
spolieha na neúčinné postupy (prednášky,
hromadné akcie, premietanie filmov, besedy). Škola
pri
prevencii
s
rodičmi
nespolupracuje
a nekomunikuje s nimi. Škola nekomunikuje a
nespolupracuje s relevantnými organizáciami
a inštitúciami vo svojom okolí. Nepresadzujú sa
alebo dokonca neexistujú žiadne pravidlá týkajúce
sa zákazu návykových látok v škole. Alkohol, tabak
a ostatné drogy sú v škole a v jej okolí žiakom ľahko
dostupné. Učitelia sú vnímaní ako nepriateľskí
alebo ľahostajní, so žiakmi nespolupracujúci,
zdôrazňujú len ich nedostatky. Zlyhávajúci
a problémoví žiaci sú zosmiešňovaní a ponižovaní.
Atmosféra na škole je cynická, odcudzená,
absentuje ponuka pozitívnych hodnôt. Neexistuje
nadväznosť na kvalitné mimoškolské aktivity
a vhodné spôsoby trávenia voľného času. Zlý
školský prospech, malá ctižiadostivosť, absencie
a nedokončenie školy. Malá podpora pri ďalšom
vzdelávaní. Nízke očakávania zo strany rodičov
vo vzťahu k vzdelaniu.

Činitele znižujúce riziko
Škola zabezpečuje prevenciu problémov spôsobených
návykovými látkami sústavne a systematicky a používa účinné
postupy ako nácvik sociálnych zručností, práca s motiváciou,
programy za aktívnej účasti pripravených vrstovníkov, alebo
pozitívne alternatívy pre ohrozených. Škola pri prevencii
spolupracuje s rodičmi a dobre s nimi komunikuje. Škola
efektívne komunikuje a spolupracuje s ďalšími relevantnými
organizáciami (napr. zdravotníci) a inštitúciami vo svojom
okolí. Presadzujú sa rozumné a primerané pravidlá týkajúce sa
návykových látok v škole. Alkohol, tabak i drogy sú v škole
a v jej okolí žiakom málo dostupné. Učitelia sú vnímaní ako
pomáhajúci, dávajúci, starostliví. Napomáhajú rozvoju žiakov,
dobre s nimi komunikujú a spolupracujú, dokážu rozpoznať
ich pozitívne možnosti. Pre zlyhávajúcich a problémových
žiakov škola hľadá pozitívne alternatívy a cesty, ako im
pomôcť a chrániť ich sebavedomie. Škola vedie k formovaniu
prosociálneho správania, pomoci druhým, pozitívnym
hodnotám. Škola poskytuje možnosti a priestor
pre rozhodovanie a vedenie druhých. Je dobrá náväznosť
na kvalitné spôsoby trávenia voľného času a mimoškolské
aktivity. Dobrá podpora pri ďalšom vzdelávaní a primeraná
ctižiadostivosť. Primerane vysoké očakávania zo strany
rodičov.

4. Činitele týkajúce sa zamestnania
Činitele zvyšujúce riziko
V práci je veľa stresu, trojsmenná prevádzka,
existenčná
neistota,
bezperspektívnosť.
Nezamestnanosť,
predovšetkým
dlhodobá.
Nárazovosť, termínovaná práca. Zodpovednosť bez
možnosti rozhodovať, napäté pracovné vzťahy.
Ľahká dostupnosť alkoholu a drog na pracovisku,
nejasné alebo nedodržiavané pravidlá týkajúce sa
ich zákazu. Spolupracovníci alebo nadriadení
zneužívajú alkohol či drogy. Neostrá hranica medzi
náročnou profesiou a súkromným životom.
Zamestnanie spojené s cestovaním, výrobou alebo
predajom alkoholu a drog alebo s hazardnou hrou.

Činitele znižujúce riziko
Primerané množstvo stresu, možnosť zotavenia sa, možnosť
prácu si organizovať a spolurozhodovať. Dobrá perspektíva,
pocit zmysluplnosti, možnosť konzultovať s kolegami znalými
problémy pracoviska. Preventívne programy a dobrá sociálna
politika zamestnávateľa. Zodpovednosť odpovedá právomoci,
dobré vzťahy a dobrá komunikácia na pracovisku. Alkohol
a drogy na pracovisku nedostupné, ich zákaz jasný
a rešpektovaný. Spolupracovníci a nadriadení nezneužívajú
drogy, sociálny tlak sa drogám vyhnúť. Jasná hranica medzi
súkromím a prácou, kvalitné záujmy s prácou nesúvisiace. Pri
najnáročnejších profesiách možnosť dočasného alebo
dlhodobého zastúpenia.

126 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
5.Činitele týkajúce sa vrstovníkov
Činitele zvyšujúce riziko
Priatelia a známi majú problémy s autoritami
a rebelujú. Protispoločenské správanie kamarátov.
Odcudzení, cynickí vrstovníci. K alkoholu a drogám
sa stavajú pozitívne. Začínajú skoro alkohol a drogy
zneužívať, sú viac ovplyvňovaní svojimi kamarátmi
ako rodičmi. Majú sklon dieťa zosmiešňovať
a znižovať jeho sebavedomie. Kamaráti dieťaťa
majú priateľov, ktorí zneužívajú drogy.

Činitele znižujúce riziko
Priatelia a známi rešpektujú dobré dospelé autority. Kamaráti
s väzbou na nejakú detskú, či mládežnícku organizáciu
s dobrým programom. Majú záujmy a záľuby nezlučiteľné
alebo nesúvisiace s drogami. Alkohol a drogy odmietajú
a nezneužívajú. Kamaráti schopní prijímať dobré hodnoty
dospelých. Rešpekt k jednotlivým členom mládežníckeho
kolektívu a ich prínosu pre ostatných. Vrstovníci majú
priateľov, ktorí žijú zdravým spôsobom života. Vrstovníci
aktívne odradzujú od alkoholu, tabaku a drog (či už sami alebo
v dôsledku cielenej prevencie).

6. Činitele týkajúce sa spoločnosti
Činitele zvyšujúce riziko
Alkohol, tabak a drogy dostupné a aktívne
ponúkané (reklama). Nízke zdanenie alkoholu
a tabaku. Nízka cena návykových látok. Chudoba,
nedostatok príležitostí, náhle sociálne a politické
zmeny, nestabilita. Nedostatok príležitostí
k uplatneniu sa v práci. Spoločnosť neponúka dobré
možnosti ako tráviť voľný čas. Nedostatočná
zdravotná starostlivosť, sociálna starostlivosť,
vzdelávanie. Spoločenské normy a zákony sa
k zneužívaniu drog stavajú kladne, cynický postoj ku
zdraviu v spoločnosti. Neinformovaní alebo
ľahostajní politickí vodcovia, nespolupracujúce
oznamovacie prostriedky, orientované na senzácie
a reklamu. Veľký pohyb obyvateľov vedúci
k nestabilite vzťahov. Nedostatočné sociálne
zabezpečenie, chudoba, zlé bytové podmienky.
Rasová alebo iná diskriminácia, jazyková bariéra,
v okolí vysoká kriminalita alebo drogové gangy.

Činitele znižujúce riziko
Alkohol, tabak a drogy sú deťom ťažko dostupné, ich
dostupnosť je striktne regulovaná. Alkohol, tabak a iné
návykové látky sú veľmi drahé. Primerané materiálne
podmienky, dostatok príležitostí k uplatneniu v rámci štúdia
alebo v zamestnaní, sociálna stabilita. Spoločnosť ponúka
dobré možnosti ako tráviť voľný čas. Dobrá zdravotná
starostlivosť a sociálna starostlivosť. Spoločenské normy
a zákony obmedzujú dostupnosť a dopyt (obmedzenia
týkajúce sa reklamy), zodpovedný postoj ku zdraviu
v spoločnosti. Informovaní a zodpovední politickí vodcovia,
spolupracujúce oznamovacie prostriedky orientované
prosociálne, ponúkajúce pozitívne modely a poskytujúce
priestor pre skutočnú prevenciu. Malá migrácia obyvateľov
a stabilita vzťahov. Dostatočné sociálne zabezpečenie
a primerané bytové podmienky. Rasová i náboženská
tolerancia, nízka kriminalita. Rodičovské i ďalšie organizácie
aktívne v prevencii. Záujem súkromného sektora na prevencii.
Spoločnosť je vnímaná ako priateľská a podporujúca, čo
pomáha vytvárať spoločenské väzby.

VI.9.4 Možnosti sociálnej práce s mládežou v oblasti drogových závislostí
Prvou myšlienkou pri sociálnej práci s mladými ľuďmi týkajúcej sa závislostí je, že svet bez drog je v našej
spoločnosti dnes len ilúziou. Preto nie je veľmi realistickým cieľom prevencie úplne zamedziť užívanie drog
u mládeže. Nedá sa „zachrániť“ úplne všetkých a adolescenti v našom okolí sa ku skúsenostiam (a niektorí aj
do závislostí) s drogami veľmi pravdepodobne dostanú. A nemusí to byť nutne vizitkou našej zlej práce.
Pri prevencii by sme si mali určovať realistickejšie ciele – napr. posunúť skúsenosti s drogami
do vyššieho veku, kedy budú mať adolescenti už viac životných skúseností a väčšiu zodpovednosť za svoje
správanie. V zásade platia všetky rady, ktoré sme všeobecne dali, čo sa týka preventívnych programov. Aj
na tomto mieste treba zdôrazniť zacielenosť programov. Najskôr by sme mali spoznať situáciu, čo sa týka
stavu drog v našom regióne. Zistiť ju môžeme z výskumných štúdií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú,
ale hlavne od samotných adolescentov. Podľa toho, aký je „drogový stav“, zloženie našej skupiny (vek,
skúsenosti s drogami atď.) prispôsobujeme obsah programov. Môžeme ich zamerať na poskytovanie
relevantných, pravdivých informácií (o účinkoch, zdravotných následkoch, priebehu závislosti a pod.)
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zážitkovou formou, komunikačné výcviky (zamerané na schopnosť povedať „nie“, budovanie sebahodnotenia
a sebaponímania), prípadne zamerať konkrétne programy na rizikové faktory, ktoré sa v našej skupine
vyskytujú.
Pri práci so závislým mladým človekom motivovaným pre liečbu, je dobré pracovať s celou rodinou,
pomôcť kontaktovať odborníkov a organizácie pracujúce so závislými ľuďmi. Tu spadá prvokontaktné
poradenstvo, ale aj systematická práca s rodinou, ktorá býva často dysfunkčná. Pre prácu s dysfunkčnými
rodinami je potrebné ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti.
Ďalšou oblasťou sociálnej práce v oblasti závislostí sú programy Harm reduction. Ide o programy
realizované priamo v teréne (tzv. „na ulici“), kde sa užívatelia drog nachádzajú. Sociálni pracovníci poskytujú
informácie o rizikách užívania drog, vymieňajú injekčné striekačky a ihly, distribuujú kondómy a dezinfekčné
prostriedky. Okrem toho poskytujú klientom všeobecné sociálne poradenstvo a informácie o dostupných
programoch starostlivosti a liečby závislostí. Ide o prístup obmedzovania škôd (harm reduction), ktorý sa
pokúša minimalizovať poškodenie u takých užívateľov, ktorí nie sú motivovaní k tomu, aby zanechali užívanie.
Sociálni pracovníci sa snažia zvýšiť kvalitu ich života, nadviazať kontakt, ukázať potenciálnu možnosť zmeny
a znížiť riziko rozšírenia infekčných chorôb.
Nízkoprahové kontaktné centrá ponúkajú podobné služby ako terénni sociálni pracovníci. Sú
na stabilnom mieste, kde môžu klienti okrem vyššie spomínaných služieb získať aj minimálny potravinový
a hygienický servis. V týchto centrách sú lepšie podmienky na prácu s užívateľmi na ich motivácii k zmene a liečbe.
Ľudia pracujúci v tejto oblasti viac poznajú svojich „klientov“ a ľahšie sa pre nich vyberajú adekvátne služby.
Ďalšou možnosťou je ambulantná liečba – ponúkajú ju rôzne zariadenia (krízové a poradenské
centrá, špecializované psychologické poradne). Ambulantná liečba na rozdiel od predošlých už kladie
na klienta určité nároky. Na začiatku spolupráce sa vytvorí individuálny plán liečby, ktorého plnenie sa
pravidelne kontroluje a reviduje. Občas býva súčasťou aj rodinná alebo párová terapia. Denné stacionáre
ponúkajú intenzívnu ambulantnú liečbu v celodennom rozsahu po 2 - 3 mesiace. Klienti sa každý deň vracajú
do svojho prirodzeného prostredia. Liečba sa skladá z individuálnej, zo skupinovej a z rodinnej terapie.
Detoxifikačné jednotky – cieľom pobytu v detoxifikačných jednotkách (tzv. detox) je zbaviť telo
návykových látok a minimalizovať príznaky abstinenčných príznakov. Je možné použiť aj medikáciu. Pobyt
trvá 5 - 10 dní, v odôvodnených prípadoch dlhšiu dobu. Väčšina zariadení poskytujúcich dlhodobú pobytovú
liečbu vyžaduje od klientov, aby bezprostredne pred príchodom absolvovali detoxifikačný program.
Psychiatrické liečebne poskytujú pobytovú liečbu. Ide o krátkodobý pobyt (3 - 6 mesiacov)
so špecifickými pravidlami. Opäť sa poskytuje individuálna, skupinová a rodinná terapia.
Doliečovacie centrá sú špecializované na následné programy a prevenciu návratu k užívaniu drog.
Doliečovací program trvá 6 - 12 mesiacov, štandardne sa v rámci neho poskytuje sociálne poradenstvo a terapia.
Niektoré centrá majú rozšírenú ponuku služieb o intenzívnu párovú a rodinnú terapiu a pomoc pri hľadaní práce
a ubytovania. Niekedy je priamo v centre zriadené chránené bývanie a chránené pracovné dielne.
Pri užívateľoch opiátov je zavedený tzv. substitučný program, v rámci ktorého sa klientom poskytujú
náhradné legálne drogy (metadon, subutex). Liečba sa zameriava na fyzickú, psychickú a sociálnu stabilizáciu
užívateľa a prevenciu kriminálneho správania súvisiaceho so zháňaním prostriedkov na nelegálne drogy.
Terapeutické komunity – liečba má dlhodobý charakter (6 - 18 mesiacov a viac) a kladie na klienta
vysoké nároky – nielen z liečebného hľadiska, ale aj v oblasti komunitného spôsobu života a intenzívnej
terapie (individuálnej, skupinovej, rodinnej a aj pracovnej). Špecifickou terapeutickou komunitou je
na Slovensku zastúpená kresťanská Komunita Cenacolo, ktorá prijíma mladých ľudí, hľadajúcich zmysel
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života. Zväčša sú títo mladí ľudia závislí – látkovo i nelátkovo. Dôležitou súčasťou je práca s celou rodinou.
Na podobných princípoch pracuje aj organizácia Inštitút Krista Veľkňaza so sídlom v Žakovciach145.

145

http://www.cenacolo.sk; http://www.ikv.sk
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ČASŤ TRETIA:
Inkluzívne vzdelávanie
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VII. Možnosti školského sociálneho pracovníka pri tvorení inkluzívneho
prostredia na školách
Právo na vzdelanie je základným právom každého človeka bez ohľadu na to, aké sú jeho dispozície
a možnosti. Učíme sa celý život. Prvým prostredím kde si osvojujeme nové poznatky, informácie, ale aj
hodnoty, vzorce správania a postoje, je rodina. Formálne vzdelávanie začína predškolským vzdelávaním,
pokračuje základným vzdelávaním a ďalším vzdelávaním (stredoškolským, vysokoškolským,
postgraduálnym). Naše danosti a zručnosti môžeme rozvíjať aj v systéme tzv. neformálneho vzdelávania,
a to v rôznych kurzoch, krúžkoch, tréningoch, zameraných do rozličných oblastí.
Každé dieťa ma právo na vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti,
nadanie a zdravotný stav ako aj sociálnu situáciu, v ktorej žije. Dieťa má tiež právo na úctu k svojej osobe,
k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti. Právo na vzdelanie garantuje ústava
SR a celý rad medzinárodných dokumentov o ľudských právach, ktoré naša krajina ratifikovala. Niektorí autori
uvádzajú, že právo na vzdelanie je kľúčové, nakoľko je potrebné pre naplnenie ďalších práv.
Naša legislatíva definuje tri skupiny detí a žiakov, ktorí potrebujú vo vzdelávaní osobitnú podporu.
Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, detí a žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia a nadané deti
a žiaci. Legislatíva tiež uvádza, že tieto deti a žiaci potrebujú vo vzdelávaní prispôsobiť podmienky, obsah,
metódy a formy práce tak, aby napĺňali ich potreby. Podpora vo výchovno- vzdelávacom procese v prostredí
školy je potrebná aj vo vzťahu k žiakom cudzincov a migrantov, ktorí prichádzajú zo sociálne, kultúrne
a jazykovo odlišného prostredia. Ich vzdelávanie síce upravuje príslušná legislatíva, ale potrebujú komplexnú
podporu v ich začlenení a zároveň v zachovaní si svojej jedinečnosti, lebo práve našou jedinečnosťou sa
všetci vzájomne obohacujeme. Podporu môžu potrebovať aj detí patriace k národnostných menšinám, ale
aj detí s bežných rodín, keď rodina prechádza určitou traumou alebo krízovou situáciou. Je potrebné budovať
školy pre všetkých, ktoré nikoho nevylučujú, teda inkluzívne školy. Inklúzia vo vzdelávaní nie je zameraná len
na určité skupiny detí. Je to taká zmena celej školy, pri ktorej žiaci, zamestnanci aj vedenie školy participujú
na svojom rozvoji, rozvoji školy, komunity, životného prostredia i spoločnosti v ktorej žijú, podporujú
využívanie naučených poznatkov v praxi a budovanie vzájomných vzťahov.
K tomu, aby mohlo takto efektívne fungovať vzdelávanie pre všetkých v rámci bežných škôl, je
potrebný holistický prístup a efektívna spolupráca žiaka, jeho rodiny, učiteľa, asistenta učiteľa, a tímu ďalších
pedagogických a odborných zamestnancov školy, vedenia školy, príslušného školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie146. Je potrebné tiež pracovať s triednym kolektívom, často aj s rodičmi
žiakov, miestnymi organizáciami a celou komunitou. Práve pri tvorení inkluzívneho prostredia v školách
a školských zariadeniach je aj priestor na pôsobenie školského sociálneho pracovníka, keďže v našich
podmienkach ešte nie je proces inklúzie efektívne a plošne etablovanou skutočnosťou a má viaceré oblasti,
ktoré je potrebné rozvíjať a vylepšovať.
Významnou oblasťou pôsobnosti školského sociálneho pracovníka v školách a v školských
zariadeniach je teda podporovať právo všetkých detí a žiakov v školopovinnom veku na kvalitné inkluzívne
vzdelávanie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého dieťaťa. Školský sociálny
pracovník môže pracovať na nahrádzaní diskriminačných postojov postojmi rešpektu, vytvárať ústretové
prostredie a pomáhať budovať inkluzívnu triedu, školu, komunitu i spoločnosť.

146

Pojmy žiak, pedagóg, zákonný zástupca sú používané ako označenie kategórie vo význame žiak i žiačka, pedagóg
i pedagogička, zákonný zástupca i zákonná zástupkyňa a pod.
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VII.1

Vymedzenie základných pojmov

Skôr ako si bližšie priblížime konkrétne možnosti pôsobenia školského sociálneho pracovníka
pri tvorení inkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach, vymedzíme si najprv základné pojmy
v tejto oblasti.
VII.1.1 Inkluzívne vzdelávanie
Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje
právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Pojem inkluzívne vzdelávanie vznikol v 90. rokoch 20. storočia.
Presnejšie v dňoch 7- 10 júna 1994 na svetovej konferencii s témou „Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi
potrebami“ v Salamance v Paríži, kde sa zúčastnené vlády 92 štátov a 25 medzinárodných organizácií
zjednotili na akčných rámcoch podporujúcich vzdelávanie pre všetkých žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami147.
Inkluzívne vzdelávanie sa opiera o východiskové hodnoty ako rovnosť, dodržiavanie práv, sociálnu
spravodlivosť, toleranciu, rešpektovanie rozmanitosti, demokraciu a participáciu (byť súčasťou komunity,
mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu a možnostiam na rozvoj).
Inkluzívne vzdelávanie vychádza z rešpektu k jedinečnosti každého žiaka, k jeho osobitostiam
vychádzajúcim z príslušnosti k určitej skupine alebo prostrediu. Heterogénnosť je vnímaná ako normalita148.
Inkluzívne vzdelávanie sa nesnaží prispôsobiť žiaka škole, ale prispôsobiť prostredie jeho špeciálnym
výchovno-vzdelávacím potrebám, rešpektujúc jeho silné aj slabé stránky, odlišnosť v dôsledku zdravotného
znevýhodnenia, vyrastania v sociálne znevýhodnenom prostredí alebo nadania alebo pochádzania z iného
sociálno-kultúrneho a jazykového prostredia a pod. Inkluzívne vzdelávanie dokáže vyjsť v ústrety aj
dočasným, špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám v dôsledku napr. dlhodobej choroby alebo vzniku
sociálnych problémov v rodine (trauma v rodine, rozvod rodičov). Inkluzívne vzdelávanie vytvára podporu
pre každého žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese, vytvára také podmienky, formy, metódy, postupy
a prístupy vo vzdelávaní, ktoré napĺňajú jeho špecifické výchovno- vzdelávacie potreby žiakov149.
Prioritnou úlohou v inkluzívnom vzdelávaní je zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky detí a pre všetkých
žiakov, umožniť im získanie efektívnych vzdelávacích služieb, potrebných pomôcok a podporných služieb,
s cieľom pripraviť deti a žiakov na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti150.
Cieľom inkluzívneho vzdelávania je plnohodnotná účasť všetkých detí a žiakov na vzdelávaní, ktorá
ponúka príležitosť maximalizovať rozvoj ich intelektuálneho a sociálneho potenciálu a tak zlepšiť predpoklady
na neskoršie plnohodnotné začlenenie detí a žiakov do spoločenského a pracovného života. Jednoznačným
cieľom kvalitného inkluzívneho vzdelávania je tak skončiť so všetkými formami diskriminácie a podporovať
sociálnu kohéziu151. Inkluzívne vzdelávanie vedie k znižovaniu školskej neúspešnosti a nerovnosti, je
rozhodujúce nielen na dosahovanie ekonomického rastu a konkurencieschopnosti, ale tiež na elimináciu
chudoby a má vyústiť do sociálnej inklúzie, tak aby všetci ľudia mali účasť na spoločenskom, pracovnom
i kultúrnom živote, podieľali sa na rozhodovaní a tak napĺňali uplatňovanie svojich práv152.

147

https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie
BAGALOVÁ, Ľ.; BIZÍKOVÁ, Ľ.; FATULOVÁ, Z.; 2015
149
SKOČÍKOVÁ, M.; GANDELOVÁ, T.; THOLTOVÁ, J. Školská integrácia. (online) 20.1.2020
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/skolska-integracia-987.pdf
150
DUNDA,J. a kol., 2013
151
ČERVENICKÁ in BAGALOVÁ, Ľ.; BIZÍKOVÁ, Ľ.; FATULOVÁ, Z.; 2015
152
Rada Európskej únie, 2010, Smernica európskeho parlamentu a rady 2010/13/EÚ
148
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Inklúzia je dynamický proces, ktorý sa stále snaží nájsť odpovede na meniacu sa rôznorodosť
v spoločnosti a v školách, snaží sa identifikovať a odstraňovať bariéry pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho
procesu ale aj podmienok a politiky v tejto oblasti153.
Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím z roku 2006 ustanovuje právo pre detí
a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa inkluzívne vzdelávať a tým sú jednotlivé štáty, ktoré tento dohovor
ratifikovali, povinné transformovať svoje školstvo tak, aby vyhovovalo podmienkam potrebným
pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania do praxe. Ratifikácia tohto dohovoru na Slovensku sa uskutočnila
v roku 2010. Odvtedy je dohovor v platnosti a naša krajina je povinná vytvárať inkluzívne podmienky
vo vzdelávaní. Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím je len jedným z viacerých medzinárodných
právnych dokumentov, ratifikovaných našou krajinou na podporu inkluzívneho vzdelávania.
V súčasnosti sú prítomné postupné celonárodné snahy, legislatívne zmeny, opatrenia, aktivity
a systematické pôsobenie mnohých organizácii a inštitúcií v efektívnej implementácii inkluzívneho
vzdelávania do praxe v našich podmienkach. Problematika inkluzívneho vzdelávanie je zároveň súčasťou
reformnej agendy nadnárodných inštitúcií (OSN, UNESCO, EÚ), ktoré majú značný záujem o implementáciu
inkluzívnej politiky na medzinárodnej úrovni (príkladom môžu byť krajiny Fínsko alebo Veľká Británia, ktoré
majú inkluzívne vzdelávanie implementované vo svojich vzdelávacích systémoch154).
Integrácia verzus inklúzia
Pre prax je dôležité poznať rozdiel medzi pojmami integrácia a inklúzia. Ak chceme naplniť právo
všetkých detí a žiakov bez rozdielu na kvalitné inkluzívne vzdelávanie, tak je potrebné posunúť sa
„od integračného zmýšľania k inkluzívnemu“ a od praktického uplatňovania integračného prístupu
k praktickému uplatňovaniu inklúzie na všetkých úrovniach vzdelávania a života spoločnosti.
Hapalová uvádza že, v rámci integrácie ide o prispôsobenie sa dieťaťa škole, integrácia vo vzdelávaní
je postavená na predpoklade, že existuje „normálne“ alebo bežné dieťa, žiak a deti alebo žiaci, ktorí sa
od tejto normy odlišujú. Títo majú priznaný status detí, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód
a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné v rámci svojho individuálneho
vzdelávacieho plánu (IVP) dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti a žiakov.
Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj
slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí, žiakov v triede a v škole je vnímaná
ako niečo prirodzené, normálne a obohacujúce. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom a žiakom naplniť
svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov155.
V nasledujúcej tabuľke sú prehľadne porovnané základné charakteristiky integrácie a inklúzie.
INTEGRÁCIA
zameranie na
znevýhodnením

INKLÚZIA
potreby

žiaka

so zdravotným

zameranie na potreby každého žiaka

expertíza vykonaná špecialistom

expertíza učiteľa s podporou odborných
zamestnancov (psychológ, špeciálny pedagóg,
liečebný pedagóg)

špeciálna intervencia

personalizácia vzdelávania

benefit pre integrovaného žiaka

benefit pre každého žiaka

153

BOOTH, T.; AINSCOW, M.; 2019
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie
155
https://www.ucn.sk/vzdelavanie/inkluzia-ako-filozofia-ktora-ovplyvnuje-kazde-dieta
154
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čiastková zmena prostredia triedy a školy

celková zmena prostredia, klímy triedy a školy

zameranie na vzdelávaného žiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami

zameranie na vzdelávaných žiakov začlenených
v triede a školy

špeciálny program pre žiaka
výchovno-vzdelávacími potrebami

vzdelávací program založený na činnostnom
vyučovaní s využitím aktivizujúcich vyučovacích
metód
hodnotenie učiteľom, zameranie na vzdelávacie
faktory

hodnotenie žiaka expertom

so špeciálnymi

Tab. č. 5: Integrácia verzus inklúzia vo vzdelávaní156
VII.1.2 Školská integrácia
Kaščák a Papula vysvetľujú, že náš zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj v skrátenej forme „školský zákon“) nepoužíva pojem
inklúzia, keďže bol prijatý v roku 2008, teda ešte predtým, ako naša krajina oficiálne prijala medzinárodné
dokumenty zaväzujúce ju k implementácii inkluzívnej politiky. Títo autori tiež uvádzajú, že školský zákon je
trochu ambivalentný k filozofii inklúzie. Na jednej strane síce proklamuje rovnoprávnosť v prístupe k výchove
a vzdelávaniu so zohľadnením potrieb jednotlivca, ako aj zakazuje všetky formy diskriminácie a segregácie,
na druhej strane právo na úpravu podmienok vo vzdelávaní nedáva všetkým deťom, ale len deťom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo je istým spôsobom vyčleňujúce. Našu legislatívu ešte
čaká úloha doriešiť túto pojmovú problematiku a inklúziu zaviesť do relevantných legislatívnych dokumentov
a na základe nich zaviesť do škôl inkluzívne opatrenia, kultúru a prax.
Školskú integráciu teda vymedzuje školský zákon v § 2, písm. s) ako výchovu a vzdelávanie detí alebo
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej aj ŠVVP)) v triedach škôl a školských
zariadeniach určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. V minulosti bola
za formu integrácie považovaná aj výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach základných
škôl. V súčasnosti sa školská integrácia realizuje v triedach materských, základných a stredných škôl spolu
s ostatnými žiakmi školy157.
Proces školskej integrácie veľmi zjednodušene prebieha nasledovne. Ak chcú rodičia integrovať svoje
dieťa so ŠVVP, podajú na vedenie bežnej školy v mieste svojho trvalého bydliska žiadosť o vzdelávanie formou
školskej integrácie a doložia výsledky lekárskeho, psychologického a špeciálno- pedagogického vyšetrenia.
Riaditeľ rozhoduje po prekonzultovaní v školskej rade o prijatí dieťaťa alebo žiaka na základe žiadosti rodiča
a doložených vyšetrení a odborných doporučení. Po prijatí dieťaťa, žiaka je škola povinná vytvoriť potrebné
odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite, zodpovedajúcej
jeho individuálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. Ak dieťa, žiak potrebuje asistenta učiteľa, musí riaditeľ
školy oň požiadať a musí mať k tomu odporučenie špeciálneho pedagóga príslušného zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie. V odporúčaní sa uvádzajú aj konkrétne činnosti pri ktorých dieťa,
žiak asistenciu potrebuje. Ak je to potrebné, triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom a pracovníkmi
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vytvorí, realizuje a pravidelne prehodnocuje
individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP)158 na základe ktorého sa integrované dieťa, žiak vzdeláva.
Úspešnosť začlenenia dieťaťa, žiaka so ŠVVP závisí od efektívnej spolupráce žiaka, jeho rodiny,
učiteľa, asistenta učiteľa a ostatných pedagogických a odborných zamestnancov školy. Je potrebné pracovať
aj s celým triednym kolektívom, rodičmi žiakov, miestnymi organizáciami a celou komunitou.
156

Hapalová, Kriglerová in BAGALOVÁ, Ľ.; BIZÍKOVÁ, Ľ.; FATULOVÁ, Z.; 2015
SKOČÍKOVÁ, M.; GANDELOVÁ, T.; THOLTOVÁ, J. Školská integrácia. (online) 20.1.2020
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/skolska-integracia-987.pdf
158
používa sa ako ekvivalent aj pojem individuálny vzdelávací program –IVP
157
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VII.1.3 Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba
Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je podľa § 2 písm. j) školského zákona definovaná ako
požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka,
ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom
prostredí a uplatnenie ktorej je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, na dosiahnutie
primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.
Autori materiálu Index inklúzie navrhujú vzhľadom na trend implementácie inklúzie do vzdelávania
nehovoriť o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách detí a žiakov, hovoria o akceptácii špeciálnych
i bežných potrieb všetkých detí a žiakov. Miesto pojmu špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby u detí, ktorý
akoby naznačuje prekážku na strane detí, ale hovoria o bariérach vo vzdelávaní a participácií, ktoré akoby
prekážku dávali na stranu systému, ktorý je potrebné zmeniť159.
Vo vzdelávaní, ktoré má za cieľ inklúziu všetkých detí, žiakov, je potrebné akceptovať a napĺňať všetky bežné
i špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby každého dieťaťa alebo žiaka.
Dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je podľa školského zákona také
dieťa alebo žiak, ktorému zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické
centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu, v zmysle § 2
písm. j) školského zákona.
Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, vydáva podľa kompetencií
školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia160.
Dieťaťom alebo žiakom so ŠVVP tak môže byť


dieťa alebo žiak so zdravotným znevýhodnením t.j:
a. dieťa alebo žiak so zdravotným postihnutím (dieťa alebo žiak s mentálnym postihnutím,
so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami,
s viacnásobným zdravotným postihnutím);
b. dieťa alebo žiak chorý alebo zdravotne oslabený ( dieťa alebo žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého
charakteru, a dieťa alebo žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach);
c. dieťa alebo žiak s vývinovými poruchami (dieťa alebo žiak s poruchou aktivity a pozornosti, dieťa
alebo žiak s vývinovou poruchou učenia);
d. dieťaťom alebo žiakom s poruchou správania( dieťa alebo žiak s narušením funkcií v oblasti
emocionálnej alebo sociálnej okrem dieťaťa alebo žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a dieťaťa
alebo žiaka s vývinovou poruchou učenia).



dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
– je dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne
podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností
dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných
podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.



dieťa alebo žiak s nadaním
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je dieťa alebo žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo
športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony
a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.
Ako sme už uviedli, inkluzívne formovanie školstva, žiakov, pedagógov, ale aj celej spoločnosti, je
potrebné zavádzať nielen k deťom zaradeným v súlade s príslušnou legislatívou medzi deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj k deťom prichádzajúcim zo sociálne, kultúrne a jazykovo odlišného
prostredia, teda deťom cudzincov a migrantov a vôbec k všetkým žiakom.
VII.1.4 Zdroje na podporu efektívneho vzdelávania
Štátny pedagogický ústav vo svojom dokumente „Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP“ uvádza
nasledovné zdroje na podporu efektívneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v bežných školách161:
a. zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná špeciálnopedagogická, psychologická,
medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu,
individuálna a skupinová práca so žiakom, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie
špecifických vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia
alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnych výchovnovzdelávacích potrieb konkrétneho žiaka, vyplývajúcich z odbornej diagnostiky;
b. materiálne zdroje, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné
pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné;
c. personálne zdroje, t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga,
logopéda, liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet žiakov
v triede, v prípade individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, odborná
príprava učiteľov a iné;
d. finančné zdroje na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok.
Použitie týchto ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám
žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní.
Domnievame sa, že každá škola by mala mať tieto zdroje a možnosť použiť ich pri napĺňaní
individuálnych výchovno- vzdelávacích potrieb všetkých detí a žiakov.
VII.1.5 Individuálny vzdelávací program
Je určený žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú prispôsobiť
príslušné vzdelávacie oblasti a štandardy ich možnostiam a potrebám. Štátny pedagogický ústav uvádza, že
individuálny vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede školy. Je to dokument, ktorého účelom
je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Individuálny vzdelávací program obsahuje:
 základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;
 požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;
 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;
 aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;
 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;
 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;

161

http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/

137 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA


požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok;
 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda
a iných.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali
špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. Individuálny vzdelávací program sa
v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb žiaka. Úpravy individuálneho vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých
zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka.
Individuálny vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. Individuálny vzdelávací program
podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka162.
Za účelom podpory implementácie IVP do praxe je dobré, ak žiak (a jeho rodina), pre ktorého sa IVP
realizuje, môže aktívne participovať na príprave, implementácii a hodnotení IVP. Inkluzívne školstvo
implementuje individualizáciu vo vzdelávaní a tak by vývoj mohol smerovať k tomu, že každý žiak v škole bude
mať svoj plán, ktorého bude spoluautorom, aby sa podporil proces sebariadenia a preberania zodpovednosti
a aktivizácie žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.
VII.1.6 Index inklúzie
Index inklúzie je publikované dielo odborníkov Britskej organizácie Centrum pre výskum organizácie
vzdelávania, ktorý pomáha inklúziu premietnuť do praxe a je aj určitým sebahodnotiacim nástrojom pre školy
a verejné inštitúcie vo vzťahu k uplatňovaniu inkluzívnych opatrení, kultúry a praxe. Index podporuje
zapojenie zamestnancov a rodín žiakov do aktivít spojených s vyhodnocovaním a zlepšovaním výchovnovzdelávacieho procesu. Participácia čo najširšieho spektra ľudí je sama o sebe súčasťou inkluzívneho rozvoja
školy.
Index tvoria 4 základné piliere:
1. Inklúzia je proces a stále úsilie individuálne aj systémovo odpovedať na otázky spojené so stále sa
meniacou diverzitou v spoločnosti i v školách, inklúzia nachádza odpovede ako žiť s rôznorodosťou
a obohatiť sa ňou.
2. Inklúzia súvisí s identifikáciou a odstraňovaním bariér, bariéry sú pomenované, zozbierané a hľadajú sa
spôsoby ako ich odstrániť.
3. Inklúzia znamená prítomnosť, úspech, účasť a šťastie pre všetky deti.
4. Inklúzia znamená osobitnú pozornosť pre skupiny, ktoré sú vylúčené alebo ohrozené dosahovaním
podpriemeru vo vzdelávaní.
Inkluzívny index obsahuje komplexné informácie a postupy ako školy môžu zavádzať do praxe
inkluzívne opatrenia, inkluzívnu kultúru a inkluzívnu prax163.
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VII.2

Oblasti práce školského sociálneho pracovníka pri formovaní inkluzívneho prostredia škôl

Vďaka mnohým podporovateľom etablovania inkluzívneho vzdelávania v našich podmienkach a ich
projektom fungujú na Slovensku rôzne aktivity a činnosti, ktoré pomáhajú formovať inkluzívne prostredie
na školách164. Tiež pribúda odborná literatúra zameraná na teóriu aj praktické skúsenosti z oblasti podpory
inkluzívneho vzdelávania na školách165.
Stále je však skutočnosťou, že naše školy sa inkluzívnymi len postupne stávajú. Keď chcú rodičia
prihlásiť na vzdelávanie svoje dieťa so ŠVVP do bežnej školy, ktorá nie je cielene formovaná na inkluzívnu
školu, narazia na množstvo prekážok. Existujú viaceré oblasti, v ktorých by rodičia aj školy potrebovali väčšiu
podporu, aby sa začlenenie ich dieťaťa alebo žiaka uskutočnilo, aby bolo naozaj inkluzívne a napomohlo
dieťaťu naplno rozvinúť jeho vedomostný aj osobnostný potenciál a zároveň bolo obohatením pre celú
triedu, školu i komunitu.
VII.2.1 Problémy rodín pri začleňovaní detí so ŠVVP do bežných škôl
Problematika informovanosti o možnosti aj legislatívnom práve vzdelávať dieťa so ŠVVP na bežnej škole
a potreba podpory v procese začlenenia dieťaťa, žiaka so ŠVVP
Nie všetci rodičia dnes vedia, že rodič (resp. zákonný zástupca) je podľa školského zákona ten, kto má
právo vybrať pre svoje dieťa školu (resp. školské zariadenie) a zvoliť si formu vzdelávania pre svoje dieťa.
Mnohí tiež nevedia, že podľa platnej legislatívy ich dieťa má právo na vzdelávanie na bežnej škole a nemôže
byť diskriminované v uplatnení tohto práva vzhľadom na jeho zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie alebo
nadanie. Nie vždy rodič dostane informáciu, že jeho dieťa má právo na vzdelávanie v bežnej materskej,
základnej alebo strednej škole, kde má možnosť byť začlenené ako dieťa, resp. žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, postupovať podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, mať výchovu
a vzdelávanie spolu s ostatnými deťmi, žiakmi, kamarátmi z jeho mesta či komunity, kde žije.
A často sa tiež stáva, že majú veľmi málo informácii o integrácii a už vôbec žiadne o tom, čo je vlastne inklúzia
a že školy by sa mali formovať na inkluzívne školy, ako sa naša krajina zaviazala v medzinárodných
dokumentoch.
Takéto informácie by mali rodičia dostať, keď prichádzajú prvý krát do školy, informovať sa
o možnosti vzdelávania pre ich dieťa. Samozrejmosťou by mala byť tiež následná podpora pri rozhodovaní
o najlepšej forme vzdelávania a pri začleňovaní dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu. Často však
chýba na školách odborník, ktorý by o tomto práve informoval rodičov a bol koordinátorom a podporou
efektívneho a inkluzívneho procesu začlenenia dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami do školy – a ak sa tak rozhodnú a bol tvorcom inkluzívnej kultúry a praxe na škole.
Proces začleňovania má na starosti zväčša triedny učiteľ, alebo špeciálny pedagóg (ak ho má škola
zamestnaného). Učiteľ však často na túto prácu nemá vyhradený extra pracovný čas, nemá dostatočné
vzdelanie na túto oblasť (inkluzívne vzdelávanie chýba v pregraduálnej príprave pedagógov a takisto
v systéme celoživotného vzdelávania učiteľov). Učiteľ rovnako nemá metodickú podporu ani finančné
zohľadnenie angažovanosti v začlenení svojich žiakov so ŠVVP a v rozvíjaní inkluzívnych opatrení, kultúry
a praxe na škole. Špeciálny pedagóg participuje aktívne na procese začleňovania žiakov so ŠVVP, realizuje
s nimi individuálne vyučovanie jednotlivých predmetov podľa potreby, podieľa sa na vypracovávaní aj
implementácií individuálneho vzdelávacieho plánu, ale nakoľko je zväčša zamestnaný jeden na škole, alebo
pracuje na čiastočný úväzok (ak ho škola vôbec zamestnáva), je otázne koľko času mu zostáva
164
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na koordinovanie procesu inklúzie v multidisciplinárnom tíme pedagogických a odborných zamestnancov,
na prácu s rodinou, s triednym kolektívom, rodičmi spolužiakov integrovaných žiakov, na tvorbu inkluzívnych
opatrení, kultúry a praxe na škole, na podporu inklúzie v rámci mimoškolských aktivít dieťaťa / žiaka a pod.
Problematika pro-inkluzívnej podpory pri rozhodovaní o forme vzdelávania pre dieťa so ŠVVP
Ak sa aj rodič dozvie, že má právo na integrované vzdelávanie a rozhodne sa pre vzdelávanie svojho
dieťaťa formou školskej integrácie, spolu so žiadosťou na príslušnú bežnú školu musí doložiť odborné
vyšetrenia (lekárske, psychologické, špeciálno- pedagogické). Lekárske vyšetrenie robí praktický lekár alebo
príslušný odborný lekár, psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia robia školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú teda tie inštitúcie, ktoré robia odborné
vyšetrenia, diagnostiku a stanovia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby u dieťaťa, ako aj odporúčajú
formu vzdelávania dieťa. S istou mierou zjednodušenia sa dá konštatovať, že každý pro-inkluzívne nastavený
vzdelávací systém je taký silný a výkonný, ako silné, výkonné, flexibilné a dostupné sú poradenské a podporné
služby školám“166.
Často sa v praxi stáva, že zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré fungujú v rámci
špeciálnych škôl a odborníci, ktorí v nich pracujú, radia rodinám detí po stanovení ich ŠVVP formu vzdelávania
v špeciálnej škole, ako vhodnejšiu formu vzdelávania. Poukazujú pritom na výhody špeciálnych škôl, medzi
ktoré paria: vytvorené podmienky na napĺňanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, etablovaní
odborníci s dlhoročnými skúsenosťami, dostatok špeciálnych pomôcok na vzdelávanie a pod. Je potrebné
pracovať na tom, aby pracovníci zariadení výchovného poradenstva a prevencie podporovali rodinu v tom,
aby dala dieťaťu príležitosť na vzdelávanie v bežnej škole a pomáhali jej v tomto procese, ako aj vo vytváraní
podmienok na inkluzívne vzdelávanie na bežnej škole. Tak bude v praxi naplnené právo týchto deti
na vzdelávanie na spoločnom základe s ich vrstovníkmi.
Niekedy rodičia počúvajú od mnohých odborníkov, pedagógov, príbuzných i spoločnosti argumenty
poukazujúce na nedostatočne vytvorené podmienky a inkluzívnu prax na bežných školách (výroky typu:
„v špeciálnej škole bude vášmu dieťaťu dobre, bude medzi seberovnými, nebude vystavené tlaku
z porovnávania sa s rovesníkmi, ktorých nemôže dobehnúť“, „pri vzdelávaní v bežnej škole bude vystavené
zbytočnému stresu a nedostatočne vytvoreným podmienkam“, „na špeciálnej škole bude mať najlepšiu
odbornú starostlivosť, asistenta a pomôcky“ a pod.). Rodič je v konečnom dôsledku ten, ktorý má právo
rozhodnúť o forme vzdelávania pre svoje dieťa, ale chýbajúca podpora, anti-inkluzívne nastavenie škôl
a absencia reálnej pomoci pri inkluzívnom vzdelávaní pre deti so ŠVVP môžu vytvárať tlak, pre ktorý sa rodičia
nakoniec rozhodnú pre umiestnenie dieťaťa v špeciálnej škole.
Vzhľadom na legislatívne záväzky našej krajiny v oblasti inkluzívnej politiky však otázka neznie, či
dieťa môže dieťa byť vzdelávané v bežnej škole, ale ako žiakovi takého vzdelávanie umožniť, aby z neho
profitoval on i jeho okolie (spolužiaci a pod.)167.
Legislatíva tiež hovorí, že ak by forma vzdelávania zvolená rodičom nebola dieťaťu na prospech, ale
rodič by na nej trval, o zmene formy vzdelávania môže rozhodnúť súd. V prípadoch, kedy sa ukazuje, že
začlenenie dieťaťa alebo žiaka je problémové, je dôležité skúmať, aké sú príčiny toho, že sa vzdelávanie
formou školskej integrácie nejaví ako dieťaťu na prospech. Sú naozaj vytvorené podmienky na inkluzívne
vzdelávanie pre dieťa? Ako by sa daný stav dal riešiť? Preto je veľmi dôležitý aj proces hodnotenia začlenenia
dieťaťa so ŠVVP do bežnej školy, resp. proces hodnotenia inklúzie v škole.
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Môžeme skonštatovať, že ak chceme zlepšiť inklúziu detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do škôl, nevyhnutným predpokladom je aj inkluzívne formovanie a vzdelávanie
odborníkov (pedagógov, špeciálnych pedagógov, pracovníkov školských zariadení výchovného poradenstva
a prevencie, lekárov), ale aj celej spoločnosti.
Postoj žiaka k inklúzii
Postoj samotného žiaka k inklúzii do bežného kolektívu v triede alebo v škole má tiež vplyv na proces
začlenenia tohto žiaka medzi jeho rovesníkov. Jeho postoj k inklúzii môže byť silnou stránkou v podpore tohto
procesu, alebo ďalšou z bariér, ktoré bránia jeho začleneniu do prostredia bežnej školy.
Postoj dieťaťa alebo žiaka sa často formuje na základe reakcií okolia. Deti mávajú tendenciu napĺňať
očakávania rodičov alebo ich blízkeho okolia. Ak im rodina alebo blízke okolie naznačuje, že na vzdelávanie
medzi bežnými deťmi nemajú, že tam nepatria, že ich ostatní neprijmú, že v bežnej škole zažijú výsmech,
nedostatok podpory a pod., je pravdepodobné, že ich nastavenie na inklúziu bude negatívne.
Existuje riziko, že sa spolužiaci môžu o odlišnosti dieťaťa vyjadrovať negatívne. Je dôležité, aby školský
sociálny pracovník toto dieťa alebo žiaka pripravil na to, že môže zažiť aj takéto reakcie. Tiež je potrebné dieťa
viesť, ako ich môže spracovať, ako odpovedať. Je dôležité pracovať na formovaní správania žiaka, rozvoji
prosociálnych postojov u neho, pracovať na odstránení jeho predsudkov a bariér voči inklúzii, podporovať
jeho motiváciu, chcenie a výdrž, aby sa podporilo jeho začlenenie do bežnej školy i napriek znevýhodneniu,
ktoré má. Samozrejme, všetko s hlbokým rešpektom k jeho právu na sebaurčenie.
Obavy z inklúzie u rodičov a potreba práce s nimi
Postoj dieťaťa alebo žiaka k inklúzii je formovaný v značnej miere postojom jeho rodičov. Je potrebné
podporovať rodinu v jej rozhodovaní o forme vzdelávania pre ich dieťa, prebrať s nimi všetky výhody aj
náročné stránky možných rozhodnutí, poskytnúť rodine podporu, aby ich voľba bola naozaj najlepším
rozhodnutím pre ich dieťa, a aby mali skutočne na výber a nevzdali možnosť dať dieťaťu príležitosť
na vzdelávanie v bežnej škole preto, že táto cesta je náročnejšia a nie je dostatočne pripravená.
Rodičia by mali mať možnosť zdieľať svoje obavy, mať možnosť oboznámiť sa s rôznymi formami
vzdelávania pre svoje dieťa, s nárokmi, výzvami, ale aj úspešnými príkladmi z praxe. Ak sa rozhodnú
pre vzdelávanie formou začlenenia ich dieťaťa do bežnej školy, mali by mať sprievodcu na ceste týmto
vzdelávaním, ktorý by im poskytoval podporu, informácie, pomáhal s praktickými záležitosťami, s ktorým by
mohli zhodnotiť a skvalitňovať proces začleňovania svojho dieťaťa.
VII.2.2 Problémy škôl pri začleňovaní detí so ŠVVP do bežných škôl
Problematika tvorby podmienok podporujúcich inkluzívne opatrenia, kultúru a prax na školách
V praxi rodičia môžu zažiť nedostatočnú podporu pri snahe integrovať svoje dieťa so ŠVVP, táto cesta
je skôr akoby proti prúdu odporúčaní a nevytvorených podmienok pre ich dieťa. Keď sa informujú v školách
často počúvajú, že bežná škola nemá pre ich dieťa vytvorené podmienky, bezbariérový prístup, školy nemajú
vždy zamestnaných špeciálnych pedagógov, nemajú zdroje na asistentov učiteľov, pedagogickí zamestnanci
nemajú často dostatočné vzdelávanie v tejto problematike, ani finančné ohodnotenie zvýšeného úsilia pri
integrácii žiaka so ŠVVP. Tieto argumenty a skutkový stav výchovno-vzdelávacieho systému (i keď sú
v rozpore s právnymi dokumentmi, ktoré sa zaviazala naša krajina dodržiavať), často podmienia voľbu
špeciálnej školy u rodiča dieťaťa so ŠVVP.
Sú prípady, kedy si rodiča, ktorí majú viac poznatkov i sily, vydobyli právo vzdelávať svoje dieťa
so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami na bežnej škole súdom, keďže zákon je na ich strane. Ale
v drvivej väčšine prípadov to rodičia vzdajú a príjmu voľbu špeciálnej školy, keďže inkluzívne vzdelávanie je
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v našej krajine ešte len etablujúce sa alebo absentujúce a rodičia dieťa so ŠVVP by museli byť tými, ktorí
možno prví prešľapávajú túto cestu a na to nie každý rodič má dosť síl, poznania a podpory.
Proces premeny školy na inkluzívnu si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu pedagogických a odborných
zamestnancov školy, asistenta učiteľa, žiaka, jeho rodiny , spolužiakov a ich rodín, miestnych organizácií i celej
komunity. Je nevyhnutné, aby proces školskej inklúzie mal na škole koordinátora, ktorý by napomáhal efektívnej
spolupráci všetkých aktérov inklúzie a formovaniu školy s inkluzívnymi opatreniami, kultúrou a praxou.
Medzi prekážky úspechu procesu premeny školy na inkluzívnu školu tak patria:
– chýbajúca vízia inkluzívneho výchovno-vzdelávacieho procesu, podporovaná vedením školy;
– málo informácii pre zavedenie, formovanie a hodnotenie efektivity inkluzívneho prístupu vo výchovnovzdelávacom procese;
– chýbajúca podpora v multidisciplinárnom tíme pedagogických a odborných pracovníkov pre zmeny
smerom k inklúzii, resp. plán zmien nie je reálny;
– nedostatočné finančné prostriedky školy na zaplatenie odborníkov, nákup pomôcok a ďalšie.
Obavy pedagógov z inklúzie a nedostatočná pripravenosť na inkluzívny výchovno- vzdelávací proces
Inklúzia znamená pre učiteľov náročnú požiadavku z viacerých hľadísk. Jedným z nich je hľadisko
profesijnej prípravy, ktorá je dôležitým predpokladom úspešnej inklúzie. Vo vzdelávaní pedagógov chýba
v pregraduálnom štúdiu inkluzívna formácia a poznatky, ako budovať inkluzívnu školu, inkluzívne opatrenia,
kultúru a prax v školách. Rovnako metodologická príprava, vzdelávacie programy a kritéria ich napĺňania
predpokladajú skôr uniformitu ako diverzitu vzdelávania a úrovne žiakov. Vo väčšine škôl, ktoré majú
začlenené deti so ŠVVP, chýba výmena skúseností pri inkluzívnom začleňovaní žiakov, chýba tiež zavedenie
systematickej supervízie a hodnotenia kvality týchto procesov. Na školách ešte stále nie je dostatok
programov inkluzívneho vzdelávania pre žiakov aj učiteľov, je potrebné šíriť osvetu o prínose diverzity ľudí.
Tiež je veľmi žiaduce medzi žiakmi i personálom škôl etablovať systematické programy osobnostného rozvoja
zamerané na vzájomný rešpekt, toleranciu a pod.
Učiteľ tiež potrebuje „fyzickú“ pomoc pri realizácii inkluzívneho prístupu (mať v triede asistenta,
vybudovať spoluprácu medzi spolužiakmi, vzájomnú pomoc), aby nemusel byť pod tlakom ako naplniť
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby integrovaných žiakov a zároveň aj potreby ostatných žiakov triedy,
ako etablovať inklúziu v triede. Na školách chýbajú potrebné materiálno-technické podmienky
na zabezpečenie aktívnej participácie žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.
VII.2.3 Oblasti uplatnenia školského sociálneho pracovníka pri budovaní inkluzívneho prostredia školy
Práca s deťmi a žiakmi
Jednou z veľmi dôležitých oblastí, na ktorej je potrebné pracovať pri zavádzaní inkluzívnych opatrení,
je formovanie inkluzívnej kultúry a praxe na školách prostredníctvom práce s deťmi alebo so žiakmi. Je
zrejmé, že tu nejde len o začleňovanie žiakov so ŠVVP, teda žiakov so zdravotným alebo sociálnym
znevýhodnením a nadaných žiakov. Môže ísť aj o podporu žiakom so sociálno-kultúrne a jazykovo odlišného
prostredia (detí cudzincov), deti z minorít, ale aj o všetkých žiakov, aby sa v triede cítili dobre a mali dobré
podmienky na učenie a rozvoj a úspešne sa začlenili nielen do školského, ale aj širšieho spoločenského
prostredia.
Pre prirodzenú adaptáciu žiakov na seba vzájomne je potrebné podporiť inkluzívne vzdelávanie už
v materských školách. Čím sú deti mladšie, tým ľahšie prijímajú rôznorodosť iných detí ako fakt (nemajú
vybudované mnohokrát neopodstatnené predsudky nás dospelých). Spoločné učenie rozmanitých detí je
pre deti v útlom veku nenahraditeľnou devízou, lebo sa učia vidieť rôznorodosť ako hodnotu a ako niečo
prirodzené, učia sa obojstrannému spoznávaniu, komunikácii, vyjadrovaniu pocitov a potrieb. Tiež sa učia rozvoju
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empatie, kreativite a vynaliezavosti v netradičných situáciách, ktoré môžu v rôznorodých kolektívoch častejšie
vznikať a tak sa pripravujú na život v rozmanitej spoločnosti168. A platí to nielen pri inkluzívnom vzdelávaní deti
so zdravotným znevýhodnením, ale aj pri deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri deťoch nadaných, aj
pri deťoch cudzincov a pri všetkých deťoch, ktorým do života vstúpi nejaká odlišnosť alebo náročná životná
okolnosť, ktorá má vplyv na výchovno-vzdelávací proces a musia sa s ňou vyrovnať a potrebujú podporu.
Školská inklúzia by potom mala prirodzene pokračovať v základných a stredných školách. Školská
inklúzia by mala ústiť do sociálnej inklúzie, to znamená, že človek zostane začlenený v bežnej komunite
po celý svoj život v oblasti pracovnej, spoločenskej, kultúrnej a má podporu v tom, čo potrebuje.
Školský sociálny pracovník v spolupráci s multidisciplinárnym tímom školy môže pracovať s deťmi
a žiakmi na individuálnej aj skupinovej báze.


Školský sociálny pracovník by mal v prvom rade budovať otvorený vzťah k deťom a žiakom, založený
na dôvere, komunikovať s nimi o tom, ako sa cítia v rámci triedy, podporovať ich vo vyjadrení toho s čím
sú spokojné, aj toho, čo by v triede zmenili, akú pomoc chcú a systematicky s týmito podnetmi od detí
a žiakov pracovať.



Školský sociálny pracovník môže podporovať aktívne zapojenie detí a žiakov do školskej komunity,
do zmysluplných projektov, do participácie v školskom parlamente alebo v rade žiakov, do spolupráce
s inými školami. Ak školský parlament alebo rada žiakov na škole neexistuje, školský sociálny pracovník
môže byť iniciátorom, ktorý vznik takéhoto orgánu podnieti.



Školský sociálny pracovník v spolupráci s učiteľom a multidisciplinárnym tímom pedagogických
a odborných zamestnancov školy môže podporovať, aby bola výuka primerane individualizovaná,
v súlade s potrebami žiakov, aby sa podporovalo autohodnotenie dosiahnutých výsledkov (orientované
na porovnávanie so sebou samým a nie s inými), podporovať spoluprácu miesto súťaživosti
a výkonového zamerania.



Školský sociálny pracovník sa tiež môže podieľať na tvorbe a implementácii individuálneho
vzdelávacieho programu (IVP) pre dieťa, podporovať viac angažovanosť samotného žiaka i jeho rodiny
v tomto procese. Podľa súčasnej legislatívy, individuálny vzdelávací program vypracovávajú odborníci
(pedagóg, špeciálny pedagóg, pracovníci školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie)
a má byť rodičovi umožnené oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím plánom pre svoje dieťa a mal by
aj podpísať tento dokument. V praxi sa však nie vždy tak deje. Domnievame sa, že kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu a individuálneho vzdelávacieho programu by zvýšila aktívna participácia
samotného žiaka i rodiča. Tu je práve miesto pre školského sociálneho pracovníka, byť členom
multidisciplinárneho tímu realizujúceho prípravu, implementáciu a hodnotenie IVP a tiež podporovať
priamu účasť žiaka i jeho rodičov na tvorbe, implementácii i pravidelnom hodnotení individuálneho
vzdelávacieho plánu. Tak by boli žiak i jeho rodičia viac do plánu zaangažovaní, boli spolutvorcami,
spolurozhodovateľmi, čo by mohlo pozitívne ovplyvniť ich motiváciu k jeho napĺňaniu, skvalitniť celý
proces a ešte viac priblížiť tento dokument potrebám samotných žiakov a ich rodičov resp. zákonných
zástupcov. Žiak aj rodič môžu byť tiež poradcami multidisciplinárneho tímu pri voľbe kompenzačných
pomôcok na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu.



Školský sociálny pracovník, spolu s tímom pedagogických a odborných zamestnancov by mal deti resp.
žiakov podporovať v tom, aby sa dobre zorientovali v ich rozmanitom triednom kolektíve, aby sa učili
spolupracovať a vymieňali si svoje skúsenosti. Tiež v tom, aby sa učili prejavovať súcit, empatiu
a budovali si životné hodnoty, ktoré zahŕňajú rešpekt k druhým, toleranciu a aby si tieto hodnoty
zo školského prostredia odniesli potom aj do života v rozmanitej spoločnosti.

168
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Je veľmi dôležité, aby deti nadobudli správne vzorce v správaní a komunikácii medzi sebou navzájom
a ešte viac vo vzťahu k deťom, ktorých odlišnosť je možno väčšia v dôsledku ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb. Školský sociálny pracovník môže v triede realizovať ďalšiu formu práce so žiakmi
za účelom podpory vzájomného prijatia, rešpektu, prosociálnosti, empatie a spolupráce a to programy
osobnostno-sociálneho rozvoja zameraného na implementáciu inkluzívnych hodnôt. Tieto programy sa
dajú realizovať v materskej, základnej aj strednej škole, dôležité je prispôsobiť obsah a formu veku detí
alebo žiakov. V oblasti inkluzívnej formácie je vhodné pracovať s celým triednym kolektívom a podľa
možnosti a vhodnosti zapojiť aj pedagogických a odborných pracovníkov školy, rodinu a komunitu.
Môžeme použiť rôzne formy práce, napr. metodickou hrou predstaviť zdravotné znevýhodnenie
spolužiakom detí so zdravotným znevýhodnením a zároveň priblížiť ich silné stránky i podporu, ktorú
potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav. Školský sociálny pracovník môže použiť v práci s deťmi
a žiakmi tiež metodiky na oboznámenie sa s ľudskými právami, metodiky na podporu osobnostnosociálneho rozvoja, podporu bezpečia a dôvery v skupine, na podporu rozvoja komunikácie. V súčasnosti
existuje na internete veľké množstvo voľne prístupných metodík a príkladov dobre praxe na podporu
inkluzívnej formácie, niektoré metodiky sú všeobecnejšieho rázu a tie je možné efektívne modifikovať
v súlade s potrebami konkrétnej triedy. Aj občianske združenie PERSONA spracovalo metodické
materiály pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, ktoré je možné modifikovať a pracovať
s triednymi kolektívmi podľa potrieb a zvolenej témy169.



Školský sociálny pracovník môže podporovať plnohodnotnú participáciu žiakov so ŠVVP, ale aj všetkých
detí na aktivitách školy, na aktivitách v školských kluboch, na aktivitách školy v rámci komunity, ale aj na
mimoškolských aktivitách a na programoch informálneho vzdelávania (CVČ, ZUŠ). Pri realizácii týchto
aktivít je potrebné pomôcť vytvoriť podmienky pre zapojenie každého dieťaťa alebo žiaka, nájsť všetkým
deťom hodnotnú sociálnu rolu v programe – je možné prizvať aj deti, aby spolu hľadali možnosť
uplatnenia aj pre tých, ktorým zapojiť sa ide ťažšie, podporiť vzájomnú pomoc detí a žiakov medzi sebou,
spoluzodpovednosť detí a žiakov za seba a pod. V informálnom vzdelávaní je tiež potrebné vytvoriť
podmienky, aby z neho mohol začlenený žiak profitovať, nájsť formy a metódy práce, prípadne aj pomoc
asistenta, aby si žiak so ŠVVP mohol osvojiť danú zručnosť, poznatky. Je potrebné podporiť spoluprácu
a budovanie vzťahov s ostatnými deťmi v rámci krúžku, hodín výuky alebo inej formy informálneho
vzdelávania. Dôležité je poznať a sprístupňovať deťom a žiakom vzdelávacie možnosti v rámci komunity,
alebo takéto možnosti otvorené všetkým spoluvytvárať.

169
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VII.3

Oblasti práce školského sociálneho pracovníka s rodinami detí a žiakov

Práca s rodinami žiakov je veľmi dôležitou súčasťou kvality výchovno- vzdelávacieho procesu. Školský
sociálny pracovník tu má značné možnosti pôsobenia, v závislosti od potrieb rodín a od toho, ako ich majú
saturované vo fáze, kedy prichádzajú ich deti do školy.
VII.3.1 Podpora prijatia dieťaťa rodinou
To, akú má dieťa podporu v živote, sa významne podieľa na formovaní jeho sebadôvery, odvahy aj
sily do zvládania životných výziev. Preto podpora prijatia dieťaťa jeho rodinou je prvou a veľmi dôležitou
oblasťou, na ktorej by mal školský sociálny pracovník pracovať od začiatku jeho práce s rodinou, ktorá vyhľadá
jeho služby. Školský sociálny pracovník môže poskytovať rodine podporu v prijatí ich dieťaťa takého aké je,
pomôcť rodine orientovať sa na jeho silné stránky a nájsť vhodnú pomoc, v čom potrebuje. Školský sociálny
pracovník pri interakcii s rodičmi vníma ich nastavenie voči dieťaťu, očakávania, ktoré od neho majú a môže
s nimi túto oblasť reflektovať a spoločne hľadať formy podpory pre ich dieťa v oblasti vzdelávania, budovania
vzťahov v škole i doma, budovania sebaprijatia a pod.
Ak sa ukáže potrebné, pracuje na prijatí dieťaťa jeho rodinou, keďže je to dôležitý predpoklad
úspešného školského začlenenia. Je dôležité pracovať s rodičmi na formovaní ich postojov k dieťaťu.
Porozprávať sa s nimi, ako vnímajú život s ich dieťaťom, aké majú očakávania od neho, aké majú možnosti
pomoci v jeho výchove a vzdelávaní i pri každodennom živote s ním vo svojom okolí. Tiež treba rodičom uznať
náročnosť tohto celoživotného procesu a zisťovať, čo im pomôže vytrvať v snažení a nedať sa odradiť
prípadnými neúspechmi. Vysvetliť rodičom, že najdôležitejšie, čo dieťa potrebuje pre úspešné zvládanie
nárokov života i školy je bezpodmienečné prijatie a láska. Viesť ich k významu pozitívneho vzťahu k dieťaťu,
k tomu, že majú významnú úlohu v tom, či pomôžu svojmu dieťaťu, aby obohatilo tento svet. Viesť ich
k postoju, že nielen „bežné“ deti obohacujú tento svet, ale často práve iné, či inak obdarované deti pobádajú
rodičov i okolie, aby vyznávali ozajstné hodnoty, ako je úcta k životu, tolerancia, empatia, že život s ich
dieťaťom ich zdokonaľuje v tvorivosti, trpezlivosti, vytrvalosti. Ak bude dieťa prijaté a pre rodičov nebude
problém, že je také aké je, nebude to problém pre neho samotné ani okolitý svet. Je potrebné podporiť
rodičov v tom, aby pomáhali dieťaťu k samostatnosti, sebadôvere, preberaniu zodpovednosti, rozhodovaniu
sa i sebaurčeniu a pomáhali mu nachádzať a napĺňať v živote hodnotné sociálne roly.
Ak má dieťa prostredie prijatia a podpory, posilní ho to pri prekonávaní prekážok, dodá mu odvahu
na budovanie nových vzťahov i sebadôveru v napredovaní vo vzdelávaní, v triednom kolektíve aj v živote.
VII.3.2 Podpora rozvoja dieťaťa, žiaka
Všetky deti, bez ohľadu na množstvo daností, sú schopné rozvoja. Takéto presvedčenie je niekedy
slabé u rodičov, ktorí majú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hlavne deti so zdravotným
znevýhodnením. Rovnako rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, neprikladajú význam rozvoju či
vzdelaniu detí, u nadaných detí môžu mať niekedy rodičia pocit, že nepotrebujú dieťa viac podporovať
v rozvoji, veď už dosť vie a možno nie je vždy príjemné, že sa odlišuje vzhľadom na jeho výnimočnosť, ktorú
tiež nemusí byť vždy jednoduché zvládať. Podpora rozvoja detí je tiež výzvou pre rodičov detí cudzincov,
pretože majú vzhľadom na pobyt v cudzej krajine často sťažené podmienky.
Školský sociálny pracovník má podporiť rodinu v tom, že je zmysluplné rozvíjať dieťaťa, nedať sa
odradiť diagnózou, pesimistickými prognózami, ani ťažkou sociálnou situáciou trvalejšieho alebo kratšieho
charakteru. Je potrebné podporiť rodinu v tom, že čas a sily venované rozvoju dieťaťa sú najlepšou devízou.
Hoci dosiahnutie pokrokov a úspechov stojí často obrovské úsilie, o to väčšia radosť bude z úspechov.
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Dôležité je rozvíjať všetky oblasti dieťaťa (rečové, zmyslové, poznávacie, jemnú i hrubú motoriku,
sociálne a komunikačné zručnosti), za podpory relevantných odborníkov. Tiež je dôležité vytvoriť dieťaťu
vhodné podmienky na učenie v domácom prostredí (eliminovať hluk, podporiť motiváciu pre učenie
a inšpirovať sa pritom jeho záujmami, dobre načasovať a štrukturovať učenie, používať primerané množstvo
vhodných pomôcok, prepájať vedomosti a bežný život a pod.). Školský sociálny pracovník môže podporiť aj
vzájomné učenie a doučovanie detí po škole, čo prinesie okrem podpory učenia aj benefit v možnosti
rozvíjania vzťahov.
VII.3.3 Poskytovanie informácií a poradenstvo
Školský sociálny pracovník môže byť informátorom pre rodiny žiakov a pomôcť im vyhľadať
informácie, ktorú súvisia s výchovou a vzdelávaním detí alebo žiakov. Rodičom detí so ŠVVP môže školský
sociálny pracovník poskytnúť všetky informácie o možnostiach vzdelávania pre ich dieťa alebo žiaka so ŠVVP,
aj o ich legislatívnom práve na inkluzívne vzdelávanie. Školský sociálny pracovník môže pracovať
so zdravotnými alebo sociálnymi faktormi ovplyvňujúcimi začlenenie dieťaťa resp. žiaka do školy. Či už sa
jedná o zdravotné faktory, nadanie, sociálne nepriaznivú situáciu, pochádzanie z inej krajiny, alebo čokoľvek
iné, školský sociálny pracovník môže poskytnúť rodine (v prípade, že má o to záujem) relevantné základné aj
špecializované sociálne poradenstvo.
Ak má rodina dieťa do 7 rokov, školský sociálny pracovník odporučí rodine aj poradenstvo v oblasti
rannej stimulácie psychických a fyzických funkcií, poradenstvo o všetkých možnostiach vzdelávania, aké dieťa
má v súlade s platnou legislatívou. V prípade potreby môže školský sociálny pracovník poskytnúť rodine
poradenstvo aj o možnostiach získania finančných príspevkov, nároku na finančnú podporu zo strany štátu
a iných zdrojov. Tiež poradenstvo na zvládnutie a prekonanie sociálne nepriaznivej situácie, alebo krízovej
situácie v rodine.
Dôležitým aspektom je aj poradenstvo pre rodiny cudzincov, pomôcť im adaptovať sa v novej krajine,
získať kontakty na relevantné organizácie aj ľudí, ktorí im môžu pomôcť.
Školský sociálny pracovník môže rodinu informovať aj o možnostiach zapojenia sa do svojpomocnej
skupiny za účelom podpory v jej nepriaznivej zdravotnej či sociálnej situácii, prípadne pochádzania
zo sociálne, kultúrne a jazykovo odlišného prostredia alebo podpory riešenia iného problému, ktorý daná
rodina rieši. Podelená radosť je dvojnásobná, podelený žiaľ je polovičný. Táto pravda je stále aktuálna.
Uzatváranie sa do vlastnej bolesti a žiaľu robí situáciu pre rodinu ešte ťažšiu. Je dobré mať alebo vyhľadať
ľudí, odborníkov, ktorí vedia prijať a podporiť, vypočuť, poradiť, poskytnúť informácie. Je dobré, ak má rodina
podporu v rodine, príbuzných, priateľoch a jedna z možností podpory je aj svojpomocná skupina. Rodiča,
ktorí majú podobné problémy alebo životnú situáciu sa spoločne stretávajú, vymieňajú si skúsenosti,
informácie o organizáciách, kde môžu nájsť podporu, fungujú diskusné fóra, podávajú sa projekty
na realizáciu rôznych aktivít, môžu spolu rozvíjať služby pre svoje deti. Školský sociálny pracovník môže rodine
ponúknuť aj takúto formu pomoci, ak je dostupná a má o nej informácie, prípadne môže pomôcť aj vytvoriť
a facilitovať svojpomocnú skupinu.
Ak je potreba poradenstva u rodiny rozsiahlejšia, školský sociálny pracovník vykonáva sieťovanie
ostatných organizácii v komunite, ktoré môžu rodine pomôcť alebo distribuuje rodinu k ďalším odborníkom
na zabezpečenie širšej podpory a pomoci pri riešení problémov.
VII.3.4 Sieťovanie
Dôležitou súčasťou práce školského sociálneho pracovníka je vytvorenie siete pomáhajúcich
organizácií a odborníkov, ktorú môžu jeho klienti využívať a s ktorou môže spolupracovať. V každom regióne
je situácia odlišná a nachádzajú sa v ňom iné organizácie, poskytujúce rôzne služby.
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Počas práce s klientmi sa školský sociálny pracovník dostáva do kontaktu, nadväzuje vzťahy, spoznáva bližšie
pracovníkov daných organizácií a ponúkané služby. Tak môže ľahšie odporučiť klienta do jednotlivých
organizácií, pretože vie, akú majú náplň a tým predíde prehadzovaniu klienta od dverí k dverám.
Školský sociálny pracovník tak môže podporiť rozvoj dieťaťa alebo žiaka prostredníctvom vytvorenia
potrebnej siete odborníkov, v súlade s potrebami dieťaťa alebo žiaka a jeho rodiny (odborníkov na rannú
starostlivosť, iných odborníkov na psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú intervenciu, môže
sprostredkovať odbornú pomoc pri riešení sociálnych problémov, pri riešení problémov súvisiacich
cudzineckým pôvodom a adaptáciou na život v našej krajine, kontakty na svojpomocnú skupinu rodičov
a pod.)
VII.3.5 Podpora rodinne orientovaného prístupu na škole
Školský sociálny pracovník môže podporovať implementáciu rodinne orientovaného prístupu
na škole. Viacerí odborní autori uvádzajú a praktické skúseností so začleňovaním detí so ŠVVP dokazujú, že
v rámci budovania inkluzívnych opatrení, kultúry a praxe na školách je potrebné podporiť rodinne
orientovaný prístup. Tento prístup považuje členov rodiny za expertov na ich dieťa so ŠVVP, vníma ich ako
partnerov pri rozhodovaní a pozýva ich do rozhodovania o jeho výchove a vzdelávaní. Rodičia sa zúčastňujú
na príprave IVP, jeho hodnotení, spoluurčovaní, ktoré pomôcky by dieťaťu pomohli a ktoré nie170.
Školský sociálny pracovník by mal byť podporovateľom rodičov, ako aj facilitátorom podpory celého
multidisciplinárneho tímu vo vzťahu k rodičom pri začleňovaní ich detí a žiakov so ŠVVP. Školský sociálny
pracovník by mal motivovať rodinu žiaka k spolupráci so školou, podporovať prepojenie informácií medzi
rodinou a školou, povzbudzovať rodičov, aby dávali spätnú väzbu o fungovaní žiaka v domácom prostredí,
poskytovali o ňom informácie, ktoré môžu pomôcť jeho začleneniu do triedy. Školský sociálny pracovník
zároveň pracuje s multidisciplinárnym tímom na škole, aby rodina žiaka bola pre nich partnerom
na spoluprácu v inkluzívnom výchovno-vzdelávacom procese.
Rodičia môžu byť na škole zapojení vo viacerých pozíciách:
– ako pozorovatelia vyučovania s cieľom zjednotenia a kontinuity v učení v domácom prostredí,
– ako krátkodobí dobrovoľníci môžu sprevádzať deti v škole na rôznych aktivitách, exkurziách a pod.,
– ako pomoc pri chode školy – môžu pomáhajú v škole kosiť, upratovať a pod.
– ako dobrovoľní alebo platení asistenti,
– ako členovia rodičovskej rady, podieľajúci sa na rozhodnutiach v rámci školy a pod.
Úlohou školského sociálneho pracovníka môže byť pomôcť rodičom „zhostiť“ sa týchto aktívnych
foriem spolupráce so školou, ktorú ich dieťa navštevuje.

170

DRDULOVÁ, T.; 2014
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VII.4

Oblasti práce školského sociálneho pracovníka pri podpore inkluzívneho prístupu školy

Ďalšou oblasťou práce školského sociálneho pracovníka je podporovať implementáciu inkluzívneho
prístupu na škole, za účelom zlepšenia školskej úspešnosti všetkých žiakov, ich vzájomných vzťahov, ale aj
celkového prínosu nielen pre žiakov, ale aj zamestnancov školy, komunity a spoločnosti.
Pri budovaní inkluzívnej školy je potrebné zamerať pozornosť na jej tri dimenzie171:
1. inkluzívna kultúra,
2. inkluzívna politika,
3. inkluzívna prax.
V nasledujúcej časti si priblížime, akými spôsobmi a formami práce môže školský sociálny pracovník
v nich pôsobiť.
VII.4.1 Podpora inkluzívnej kultúry na škole
Všetky predošlé oblasti práce školského sociálneho pracovníka by sa mali realizovať v takej kultúre
školy, ktorá je plná rešpektu, vzťahov založených na priateľstve a pomoci, vzájomnej podpore všetkých
a poskytuje všetkým deťom a žiakom plnohodnotné vzdelávanie v súlade s ich potrebami.
Inkluzívnu kultúru považujú niektorí autori za kľúčovú, pretože tá, hoci je neviditeľná a nie je
merateľná ako inkluzívna prax a politika, je zdrojom celkového ideového nastavenia školy a toto nastavenie
sa odovzdáva žiakom, učiteľom, vedeniu školy a všetkým, ktorí sú zaangažovaní do výchovno-vzdelávacieho
procesu. Princípy a hodnoty obsiahnuté v inkluzívnej kultúre sú rozhodujúce pre nastavenie politiky školy
a každodenný chod jednotlivých tried172.
Školský sociálny pracovník má podporovať:


rešpekt k hodnote každého človeka, upevňovať pozitívne postoje k rôznorodosti žiakov. Pomôcť deťom
resp. žiakom prijať fakt, že sa všetci môžeme líšiť svojimi vedomosťami, zručnosťami, fyzickými
a psychickými schopnosťami, záujmami, etnickým pôvodom, náboženským vierovyznaním, sociálnym
pôvodom aj sociálnou situáciou, v ktorej žijeme, výkonom, ktorý sme schopní podať a pod.;



podporovať zvnútornenie ostatných inkluzívnych hodnôt ako rovnosť, participácia (byť začlenený),
komunita, empatia, rešpektovanie rozmanitosti, nenásilie, udržateľnosť (podpora ochrany životného
prostredia pre nás i ďalšie generácie), múdrosť, odvaha, dôvera, práva (dodržiavanie práv), úprimnosť,
zdravie, láska, krása, nádej;



identifikovať a pomáhať prekonávať bariéry plynúce z diverzity na všetkých úrovniach;



pomáhať vytvárať partnerskú spoluprácu na všetkých úrovniach miesto pozičnej hierarchie (vzťahy
medzi žiakmi, vzťahy žiaci-pedagogickí pracovníci, pedagogickí- nepedagogickí pracovníci, nadriadenípodriadení);



pomáhať eliminovať diskriminačné postoje, podporovať inkluzívne školy (vzdelávanie pre všetkých)
ústretové inkluzívne komunity a celú spoločnosť.173
Podporu inkluzívnej kultúry môže školský sociálny pracovník podporovať prostredníctvom
individuálneho a skupinového poradenstva, realizácie programov OSV, nakontaktovaním partnerskej
inkluzívnej školy na výmenu skúseností, vyhľadávania riešení a príkladov dobrej praxe. Pri etablovaní
inkluzívnej školskej klímy je dôležitým atribútom podpora vedenia školy a spolupráca na všetkých úrovniach
– práca s deťmi alebo žiakmi, ich rodinami, triednymi kolektívmi, multidisciplinárnym tímom pedagogických
a odborných zamestnancov školy, s vedením školy, s partnerskými organizáciami, komunitou i spoločnosťou.
171

BOOTH, T.; AINSCOW, M.; 2019
DUNDA, J. a kol., 2013
173
spracované podľa Kratochvílová, Havel, Filová in DUNDA, J. a kol., 2013; Armstrong in DUNDA, J. a kol., 2013
172
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VII.4.2 Podpora inkluzívnej praxe na školách
Inkluzívna škola má zabezpečiť:
– vzdelávanie žiakov v mieste ich trvalého bydliska;
– zvýšenie percentuálneho podielu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
v triedach bežných škôl;
– riadenie sa princípom „nulového odmietnutia“, čo znamená, že žiadny žiak nemá byť odmietnutý
na základe povahy alebo vážnosti svojho problému;
– vzdelávanie žiakov so ŠVVP v prispôsobenom prostredí bežných škôl, primerane ich veku a stupňu
vzdelávania;
– uprednostnenie kooperatívneho vyučovania a uplatňovania rovesníckeho tútorstva;
– špeciálny servis pre žiakov so ŠVVP, ktorý bude prínosom pre všetkých účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu;
– spoluprácu medzi učiteľom, asistentom učiteľa a ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami
školy;
– flexibilnú organizáciu vyučovania, ktorá umožňuje a podporuje inklúziu174.
Inkluzívna škola by sa nemala zameriavať len na študijné výsledky, ale aj na rozvoj vyučovacieho
procesu, učenia a vzťahov. Inkluzívna škola nemyslí len na žiakov, ale aj na všetkých zamestnancov školy.
Podporuje adaptáciu nových zamestnancov, aby si v škole zvykli, snaží sa o využívanie odborných znalostí
všetkých zamestnancov školy aj o presadzovanie spravodlivého prístupu k nim (hodnotenie ich práce
a kariérny postup majú jasné a spravodlivé pravidlá).
Školský sociálny pracovník podporuje rozvoj inklúzie na škole, pomáha princípy inkluzívnej školy
implementovať a vyhodnocovať tak v rámci prostredia školy, ako aj vo výchovno- vzdelávacom procese.
V spolupráci so všetkými aktérmi inklúzie podporuje princípy inkluzívneho vzdelávania a snaží sa, aby
prostredie tried bolo naozaj inkluzívne, aby každý žiak mal zaistenú potrebnú pomoc, podporu a individuálny
prístup v súlade so svojimi potrebami, teda stanovené individuálne ciele, metódy, podmienky, pomôcky, aby
deti vedeli pracovať v zmiešaných skupinách a učitelia mali schopnosť dobre podporiť potenciál týchto
zmiešaných tried. Toto môže podporovať nasledovnými činnosťami a formami práce:


participáciou na procese individuálneho začleňovania žiakov so ŠVVP a na príprave, implementácii
a hodnotení IVP;



podporou aktívneho zapojenia rodiny a žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu a do prípravy,
implementácie a hodnotenia IVP;



prostredníctvom individuálnej aj skupinovej práce so žiakmi, rodičmi, pedagogickými a odbornými
zamestnancami;



poskytovaním individuálneho a skupinového sociálneho poradenstva na podporu inkluzívnych zmien,
aktivít a praxe;



realizáciou OSV programov zameraných na oblasť inklúzie;



prostredníctvom projektov na podporu inkluzívnej kultúry a praxe na školách;



podporou odbornej prípravy a skvalitnenia profesijných kompetencií pedagogických a odborných
zamestnancov školy v oblasti implementácie inkluzívnych opatrení, kultúry a praxe a to vyhľadávaním
a sprostredkovaním možnosti vzdelávania, ktoré rozšíri ich zručnosti a prostredníctvom ktorých sa
oboznámia s metodológiou pri budovaní inkluzívneho prostredia triedy, školy (prostredníctvom rôznych
grantových výziev);

174

Sailor in BAGALOVÁ, Ľ.; BIZÍKOVÁ, Ľ.; FATULOVÁ, Z.; 2015
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podporou vytvorenia a zabezpečenia
na zabezpečenie inkluzívneho procesu;



podporou vzájomnej komunikácie inkluzívnych škôl, realizovania inkluzívnych aktivít, šírenia a zdieľania
príkladov dobre praxe a skúseností s úspešným formovaním inkluzívneho prostredia na úrovni triedy,
školy, komunity aj celej spoločnosti.



podporou aktivít environmentálneho charakteru školy vo vzťahu k životnému prostrediu a komunity,
ktorá ju obklopuje (znižovanie odpadu, šetrenie vody a energie a pod.). Pri všetkých týchto aktivitách je
priestor na vzájomné utuženie vzťahov, rozvoj spolupráce a pod.

materiálovo-technických

a priestorových

podmienok

VII.4.3 Podpora inkluzívnej politiky
V roku 2008 vstúpil do platnosti v našej legislatíve školský zákon, ktorý začal používať pojmy ako
školská integrácia, začlenenie žiakov a špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby. I keď naša legislatíva nemá
ešte ukotvený pojem inklúzia, tento pojem sa stále viac dostáva do povedomia ľudí v súvislosti s témami ako
prevencia sociálneho vylúčenia, chudoby, diskriminácia. Inklúzia sa dostáva do legislatívnych dokumentov
v oblasti vzdelávania čoraz väčšieho počtu krajín.
Naša krajina prijala viaceré medzinárodné dokumenty, ktorými sa zaviazala vytvárať inkluzívne
podmienky vo všetkých oblastiach života, aj vo vzdelávaní. V roku 2010 teda už pred skoro desiatimi rokmi
(25.6.2010) ratifikovala SR Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím (ďalej aj „Dohovor“), čím
prijala na seba záväzok vytvárať také podmienky, ktoré podporujú inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím
do spoločnosti. Účelom dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých
ľudských práv a slobôd osobami (a teda aj deťmi) so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich
prirodzenej dôstojnosti. Pre oblasť vzdelávania (článok 24 Dohovoru) to znamená, že zmluvné strany
dohovoru uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Zaviazali sa vytvárať začleňujúci
vzdelávací systém a celoživotné vzdelávanie, zamerané na plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej
dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti.
Pri realizácii tohto práva majú zmluvné strany zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli
na základe svojho postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby deti so zdravotným
postihnutím neboli na základe svojho zdravotného postihnutia vylúčené z bezplatného a povinného
základného a stredoškolského vzdelávania. Tiež tento článok ustanovuje, že osobám so zdravotným
postihnutím sa má zabezpečiť primeraná podpora a podmienky, ale aj príprava odborníkov a pracovníkov
na všetkých stupňoch vzdelávania, pri uplatňovaní práva na vzdelanie.
Naša krajina prijala ešte ďalšie medzinárodné dokumenty, ktoré sú základom inkluzívnej politiky
v našej krajine. Ďalšou našou úlohou je dať ich do praxe.
Inkluzívna politika školy hovorí o tom, ako je daná do praxe myšlienka inklúzie na úrovni konkrétnej
školy. Vízia školy, všetky dokumenty a plány školy, spôsob riadenia školy by mali mať inkluzívny charakter,
podporovať začlenenie všetkých žiakov, prepojenosť žiakov a učiteľov, ale aj prepojenosť školy na komunitu,
ktorej je súčasťou. Vzdelávací program školy by mal reagovať na výchovno-vzdelávacie potreby žiakov.
Školský sociálny pracovník môže zbierať podnety z terénu na oblasti, ktoré je potrebné ešte inak
legislatívne ukotviť, aby mala daná škola viac inkluzívny charakter, môže vnímať všetky oblasti výchovnovzdelávacieho procesu a hľadať ako podporiť tento proces, aby bol ešte viac inkluzívny, v spolupráci
s multidisciplinárnym tímom pravidelne prehodnocovať inkluzívnu politiku na škole a pod.
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VII.4.4 Facilitácia inkluzívneho procesu a spolupráca v multidisciplinárnom tíme
Školský sociálny pracovník môže byť facilitátorom celého inkluzívneho procesu v rámci triedy, školy,
vo vzťahu k rodinám žiakom, k miestnym organizáciám, aj k celej komunite. Úlohou školského sociálneho
pracovníka môže byť koordinovať multidisciplinárneho tímu pedagogických a odborných zamestnancov
školy, pracovníkov školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a tiež zapájať do inkluzívneho
procesu všetkých žiakov, ich rodičov, miestne organizácie a komunitu.
Školský sociálny pracovník v tejto oblasti môže:


sprevádzať rodinu, ktorá chce začleniť svoje dieťa so ŠVVP do bežnej školy od prvého ich kontaktu so
školou, poskytovať všetky informácie, byť podporou pri voľbe vzdelávania, ktoré bude najlepšou voľbou
pre ich dieťa, pomôcť rodine zdolávať prekážky, podieľať sa na príprave, vypracovaní a hodnotení IVP
v spolupráci s multidisciplinárnym tímom a začleniť do tohto procesu aj rodinu žiaka a žiaka samotného;



pracovať s triedou na prijatí diverzity každého žiaka rôznymi formami práce (individuálne, skupinové
intervencie, OSV programy)



podporovať presah inklúzie na všetkých úrovniach školy, medzi zamestnancami aj smerom voči ďalším
inkluzívnym školám, miestnym organizáciám, komunite. Multiprofesijná spolupráca prinesie synergický
efekt do výchovno-vzdelávacieho procesu a skúsenosti z praxe môžu priniesť informácie o potrebných
legislatívnych zmenách v procese realizácie inkluzívnych výchovno-vzdelávacích procesov, ktoré školský
sociálny pracovník môže posúvať kompetentným orgánom, zodpovedným za úpravu legislatívy.

VII.4.5 Hodnotenie inkluzívneho procesu a podpora inkluzívneho prístupu
Školský sociálny pracovník môže v spolupráci so žiakmi, rodinami žiakov, triedami a celým
multidisciplinárnym tímom vyhodnocovať proces začleňovania detí so ŠVVP do výchovno-vzdelávacieho
procesu, zrealizované kroky, aktivity a byť podporným prvkom celého tohto procesu.
Evaluáciu (hodnotenie) môžeme chápať ako proces systematického a pravidelného zhromažďovania
informácií a ich analýzu podľa vopred určených pravidiel. Výsledok evaluácie by mal byť využitý pre ďalšie
rozhodovanie a plánovanie. Cieľom hodnotenia je zlepšiť kvalitu inkluzívneho prístupu vo výchovnovzdelávacom procese, vytvoriť rovnaké možnosti pre všetkých, zvlášť pre žiakov so znevýhodnením a tým aj
vytvoriť predpoklady pre podporu školskej úspešnosti týchto žiakov, ako aj kvalitného zapojenia sa
do mimoškolskej činnosti. Evaluácia by mala obsahovať aj presah za hranice inkluzívneho prístupu
vo výchovno-vzdelávacom procese v škole resp. školskom zariadení, mala by obsahovať aj informácie, aká je
úspešnosť detí v ďalšom stupni vzdelávania. Preto cieľom evaluácie by malo byť nielen sledovať dosahovanie
určitého výkonu, ale aj zlepšovať priebeh procesov pri jeho dosahovaní175.
Existujú rôzne hodnotiace nástroje či metódy hodnotenia implementácie inklúzie vo výchovnovzdelávacom procese. Jedným z hodnotiacich nástrojov je už spomínaný index inklúzie176
Pri hodnotení školský sociálny pracovník potrebuje mať jasne nadefinované čo hodnotí (aké oblasti),
prečo hodnotí (čo je cieľom hodnotenia) a ako hodnotí (mať jasné kritéria a stupne napĺňania inkluzívneho
prístupu vo výchovno-vzdelávacom prístupe, aký hodnotiaci nástroj použije).
Oblasti hodnotenia (čo hodnotiť)
Školský sociálny pracovník sa pýta, čo škola robí, akým spôsobom a aké výsledky dosahuje.
Zlepšovanie inkluzívneho prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese sa hodnotí vo viacerých oblastiach177:

175

Končoková in DUNDA, J. a kol., 2013
BOOTH, T.; AINSCOW, M.; 2019
177
DUNDA, J. a kol., 2013
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

inkluzivitu kvality riadenia
inkluzivitu výchovno- vzdelávacieho procesu
inkluzivita učenia sa
inkluzivita dosiahnutých výsledkov
evalvácia materiálno-technických podmienok
evalvácia klímy
inkluzivita spolupráce s partnermi školy
inkluzivita školského vzdelávacieho programu

Ciele hodnotenia (prečo hodnotiť)
Ako sme už vymedzili v úvode, hlavným cieľom je zlepšenie inklúzie vo vzdelávaní, vytvorenie
rovnakých príležitostí a podmienok na kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ako aj zlepšiť kvalitu procesov
na dosahovanie týchto cieľov.
Spôsob hodnotenia (ako hodnotiť)
Viacerí autori vymedzujú v hodnoteniach určité stupne implementácie inkuzívneho prístupu.
Drdulová vymedzuje určité stupne implementácie inkluzívneho prístupu, pričom hovorí o deťoch
so zdravotným znevýhodnením, ale je to možné rozšíriť na všetky deti so ŠVVP v rámci inkluzívneho
prístupu178:
- neadekvátny stupeň – nie je prítomná snaha naplniť špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa
zo strany pedagógov, nie je rozvinutá spolupráca s rodinou za účelom podpory inklúzie, dieťa so ŠVVP
je veľmi málo zapojené do aktivít so zvyškom triedy;
- minimálny stupeň – sú urobené minimálne zmeny na podporu špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb dieťaťa, účasť dieťaťa na aktivitách s ostatnými deťmi je minimálna, rodič a učiteľ spolupracujú
na IVP, ale nie na stanovení cieľov pre dieťa so ŠVVP
- dobrý stupeň – zamestnanci školy rešpektujú odporúčania odborníkov pri realizácii IVP, rodičia sa
pravidelne informujú o ich dieťati, o realizácii IVP a napĺňaní stanovených cieľov, v škole sú urobené
zmeny, aby sa do aktivít mohlo zapojiť aj dieťa so ŠVVP
- výborný stupeň – väčšina odborných aktivít sa uskutočňuje počas pravidelných aktivít v triede, deti
so ŠVVP sa zúčastňujú všetkých aktivít a je hodnotené dieťa aj IVP
Pri hodnotení sa používajú rôzne metódy práce, analyzuje dokumentácia, portfólio detí, portfólio
zamestnancov, produkty detskej činnosti, pracuje sa so spätnou väzbou rodičov a detí prostredníctvom
dotazníkov, ankiet, používajú sa sociometrické metódy, pozorovanie, brainstorming, panelové diskusie
a pod.179 Hodnotenie môže byť realizované formou autoevaluácie, alebo aj externým odborníkom.
Hodnotenie je nevyhnutné pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho prístupu pre všetkých žiakov.
Školský sociálny pracovník by hodnotiť kvalitu a inkluzivitu výchovno-vzdelávacieho prístupu
v spolupráci s multidiciplinárnym tímom pedagogických a odborných zamestnancov, žiakom so ŠVVP,
triednym kolektívom, tam kde je to relevantné aj s rodinou žiaka resp. rodinami spolužiakov, miestnymi
organizáciami, komunitou.
Je dôležité všímať si indikátory prípadného neúspechu procesu začlenenia žiakov so ŠVVP,
predchádzať svojimi intervenciami tomu, aby tento proces skončil neúspešne a príčinou toho boli len
nedostatočne vytvorené podmienky, nedostatočná práca s triednym kolektívom a pod.

178
179

DRDULOVÁ, T.; 2014
DUNDA, J. a kol., 2013

152 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
VII.4.6 Podpora zabezpečenia potrebných materiálno-technických pomôcok
Materiálno-technické pomôcky sú potrebné, aby mohlo dieťa alebo žiak efektívne napredovať
vo výchovno-vzdelávacom procese, aby boli naplnené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka, aby
dieťa mohlo zvládnuť učenie a malo aj priestor na oddych. Materiálno-technické podmienky sa zabezpečujú
v súlade so zameraním a cieľmi výchovno-vzdelávacieho procesu a potrieb konkrétneho dieťaťa alebo žiaka.
Dôležitý je fyzický prístup do budov pre žiakov s problémami v oblasti mobility (výťahy, automatické
dvere, prístupné vypínače a pod.), technické pomôcky pre prístupnosť informácií (elektronické a zvukové
knihy pre žiakov so zrakovým znevýhodnením, vhodné učebnice a ľahko čitateľné texty pre žiakov
s mentálnym znevýhodnením, kompenzačné pomôcky pre detí a žiakov so sluchovým znevýhodnením a pod.).
Školský sociálny pracovník môže pomôcť v obstaraní týchto pomôcok prostredníctvom sponzorov,
projektovej činnosti, zapojením rodičov do získavania zdrojov, alebo prostredníctvom spolupráce
s organizáciami v komunite.
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VII.5

Špecifiká práce s jednotlivými cieľovými skupinami žiakov

VII.5.1 Špecifiká práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením
Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením musia v živote, aj pri vzdelávaní zdolávať množstvo výziev,
plynúcich z následkov, ktoré prináša zdravotné znevýhodnenie pre ich život. Zas ale platí, že pokiaľ je v nich
veľké odhodlanie a/alebo majú dostatočnú podporu v tom, čo potrebujú, mnohé príklady dobrej praxe
ukazujú, že veľmi veľa dokážu. Potrebujú hlavne dobrú podporu a podmienky, orientovať sa na svoje silné
stránky a nenechať sa odradiť tým, čo nejde.
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa podľa §94 až §101 zákona
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o doplnení v znení neskorších predpisov sa


uskutočňuje v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (v špeciálnych školách);



alebo v ostatných školách a to buď v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov
s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia (časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže
uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy – niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti
môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy);



alebo formou školskej integrácie v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi
školy. Ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho
vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného
poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.
Vo všetkých formách vzdelávania je potrebné napĺňať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov
a vytvoriť potrebné podmienky pre úspešné vzdelávanie. Formu vzdelávania volí rodič a rozhodujúce
pri voľbe by malo byť dobro dieťaťa. Je povinnosťou spoločnosti ,aby skutočne rodič mal na výber a mohol sa
slobodne rozhodnúť a mal v zvolenej forme podmienky zohľadňujúce potreby dieťaťa.
Školský sociálny pracovník môže pri podpore detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením pracovať
všetkými formami práce, ktoré sme si už uviedli. Za veľmi dôležité považujeme mať správny prístup
pri podpore začlenenia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežnej školy. Pri formovaní
korektných vzťahov spolužiakov vo vzťahu k spolužiakovi so zdravotným znevýhodnením, je potrebné
sústrediť sa na nasledujúce aspekty správania:
– nebrať zdravotné postihnutie ako problém ale ako atribút, nevnímať ho ako nedostatok a človeka, ktorý
ho má, za bezmocného.
– pristupovať s veľkým rešpektom a nechávať človeku so zdravotným znevýhodnením právo
na sebaurčenie – ponúkať pomoc podľa toho, ako chce on, nie ako iní uznajú za vhodné180.
Radi by sme poukázali aj na skutočnosť, že zvláštne správanie dieťaťa alebo žiaka so zdravotným
znevýhodnením môže byť snahou komunikovať. Našou úlohou je snažiť sa žiaka pochopiť (aj prostredníctvom
intenzívnej spolupráce s rodinou a najbližšími, ktorí toto dieťa alebo žiaka veľmi dobre poznajú).
Možností práce školského sociálneho pracovníka pri vytváraní inkluzívneho prostredia triedy so zreteľom na
žiakov so zdravotným znevýhodnením
Úlohou multidisciplinárneho tímu, ktorý zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, je vytvárať
inkluzívne prostredie školy. Keď do neho prichádza dieťaťa alebo žiak so zdravotným znevýhodnením, je
potrebné pomôcť mu v úspešnej adaptácii na toto prostredie, podporiť jeho školskú úspešnosť, ako aj celkový
osobnostný, emocionálny a sociálny rozvoj.

180
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Školský sociálny pracovník môže pomôcť dieťaťu alebo žiakovi so zdravotným znevýhodnením
v úspešnej adaptácii na nové prostredie triedy tak, že (v prípade potreby):
– nové dieťa alebo žiaka predstaví triede, ponúkne mu priestor na predstavenie
– porozpráva prijateľnou formou o žiakovi so zdravotným znevýhodnením – jeho záľubách, silných
stránkach, ale aj o jeho zdravotnom znevýhodnení a hlavne aké dôsledky má pre jeho život a v čom by
bolo dobré, aby mu jeho spolužiaci vedeli pomôcť, byť oporou.
Je vhodné, aby deti mali priestor aj na otázky a školský sociálny pracovník im môže ponúknuť, že
kedykoľvek sa môžu na neho obrátiť v akejkoľvek oblasti, ktorá sa týka ich vzťahu k žiakovi so zdravotným
znevýhodnením alebo aj medzi sebou navzájom.
Školský sociálny pracovník môže tiež pomáhať samotnému dieťaťu, žiakovi so zdravotným
znevýhodnením v nadviazaní vzťahov, naučiť ho, ako si požiadať o pomoc, podporiť jeho samostatnosť v tom,
čo dokáže, na základe IVP zväčšovať postupne to, čo dokáže a smerovať k cieľom stanoveným v IVP v oblasti
vzdelávania, ale aj celkového rozvoja osobnosti a vzťahov.
Školský sociálny pracovník ďalej podporuje spoluprácu a tímovosť medzi deťmi a žiakmi v triede,
v škole i komunite, za účelom podpory inklúzie na všetkých úrovniach. To sa dá realizovať prostredníctvom
individuálnej aj skupinovej práce, prostredníctvom cielene zameraných programov osobnostno-sociálneho
rozvoja na túto oblasť, rôznymi spoločnými aktivitami, ktoré žiaci spolu s multidisciplinárnym tímom
vytvárajú a realizujú.
Ako sme už uviedli, školský sociálny pracovník tiež facilituje výchovno-vzdelávací proces
a vypracovanie, implementáciu a hodnotenie IVP pre dieťa a žiaka so zdravotným znevýhodnením
a podporuje aktívnu participáciu žiaka a jeho rodiny na týchto procesoch. Školský sociálny pracovník
poskytuje tiež podporu škole, aby bola komunitou vzájomného prijatia a cenenia si každého jedného dieťaťa,
žiaka, pedagogického i nepedagogického člena tímu, vedenia školy, pričom podporuje také postoje
a iniciatívy aj smerom ku komunite, kde sa škola nachádza.
VII.5.2 Špecifiká práce so žiakmi pochádzajúcimi so sociálne znevýhodneného prostredia
Ako sme už uviedli, deti alebo žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú deti alebo
žiaci, ktoré žijúce v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky
nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka,
nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.
Znevýhodňujúcim faktorom môže byť jazyk, kultúra, patológia, etnicita, chudoba a pod. Sociálne
znevýhodnenie prispieva k vzniku sociokultúrnej deprivácie, deformuje intelektuálny, mravný i citový rozvoj
jedinca a preto sa tieto deti a žiaci považujú za žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami181.
Deti a žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia majú niekedy nižšiu vzdelanostnú úroveň
podmienenú aj sociálnym znevýhodneným, demotivujúcim až degradujúcim prostredím, v ktorom vyrastajú,
majú často nedostatok pozitívnych zdrojov podporujúcich ich vzdelávanie, nedostatočne osvojené pracovné,
hygienické návyky, inak postavený rebríček hodnôt, nevhodné formy sociálneho správania, nedostatočne
zvnútornený pocit zodpovednosti za svoje činy, fungujú v protichodnom pôsobení rodiny a školy, majú
problém so socializáciou a s uznaním noriem väčšinovej spoločnosti182
Výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje
v súlade s § 107 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene v znení neskorších
predpisov podľa individuálnych podmienok. Individuálne podmienky sú:
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182

DUNDA, J. a kol., 2013
Klein in DUNDA, J. a kol., 2013

155 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
–
–
–

úprava organizácie výchovy a vzdelávania;
úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje;
uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
Dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu
v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy, alebo do špeciálnej triedy
materskej školy, špeciálnej triedy základnej školy, alebo do špeciálnej triedy strednej školy. Deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, alebo žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zaraďujú do triedy
materskej školy, triedy základnej školy alebo do triedy strednej školy spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi,
okrem žiakov zaradených


do nultého ročníka základnej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo



do špecializovanej triedy podľa § 29 ods. 11 školského zákona.
V základnej škole pôsobí na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jeden asistent
učiteľa alebo jeden sociálny pedagóg. Podrobnosti vzdelávania detí a žiakov so sociálne znevýhodneného
prostredia upravuje príslušná legislatíva.
Možnosti práce školského sociálneho pracovníka pri vytváraní inkluzívneho prostredia triedy so zreteľom
na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Školský sociálny pracovník podporuje prospešné zmeny v živote dieťaťa alebo žiaka pochádzajúceho
zo sociálne znevýhodneného prostredia, jeho školskú úspešnosť, ako aj celkový osobnostný, emocionálny
rozvoj a zmierňuje dopady nežiadúcej sociálnej situácie, v ktorej žiak, dieťa žije a vyrastá. Využíva pri tom
rôzne formy práce, pričom pracuje so samotným dieťaťom či žiakom, jeho rodinou, triedou, ktorú navštevuje,
s rodičmi žiakov, s miestnymi organizáciami, s komunitou. Školský sociálny pracovník pri svojom snažení
spolupracuje s celým multidisciplinárnym tímom (pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,
vedením školy, pedagogickým zariadením výchovného poradenstva a prevencie a pod.).
Medzi oblasti práce školského sociálneho pracovníka na podporu detí a žiakov so sociálne
znevýhodneného prostredia patria183:
1. Podpora vhodnej pedagogickej intervencie
V rámci multidisciplinárneho tímu pedagogických a odborných zamestnancov podporuje vo vzťahu
k všetkým deťom:


rovnakosť šancí a spravodlivosť vo vzdelávaní;



prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám žiakom, v prípade detí a žiakov so sociálne
znevýhodneného prostredia zavádzanie modelov podpornej edukácie, ktoré pomáhajú zmierňovať
sociálnu nerovnosť (hlavne v poslednom ročníku MŠ a na prvom stupni ZŠ);



kvalitnú diagnostiku, aby sa títo žiaci nedostávali do špeciálnych škôl len na základe znevýhodnenia
spôsobeného prostredím, v ktorom vyrastajú, ak sa aj dostanú do špeciálnej školy, podporovať ich
pravidelnú rediagnostiku a v prípade zlepšenia presun na základnú školu;



programy vzdelávania učiteľov (aj pedagogických asistentov) zamerané na špecifiká vyučovania detí
a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia;



zohľadnenie špecifík detí, pomoc dieťaťu alebo žiakovi zvládnuť prostredie školy, pochopiť, ako tam
fungujú pravidlá správania, pravidlá komunikácie, ako môže vyžiť svoje silné stránky a pomôcť triede
vnímať vzájomne silné stránky a nepriaznivú situáciu vnímať ako „otvorený príbeh“, niečo, čo sa môže
meniť k lepšiemu.

183
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2. Práca na formovaní podporných a rešpektujúcich postojov spolužiakov a školskej klímy
Školský sociálny pracovník môže realizovať programy osobnostno-sociálnej výchovy zamerané na:


podporu prijatia inkluzívnej kultúry a odstraňovania predsudkov z titulu náročnej životnej situácie u detí
a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia;



podporu odstraňovania uniformity a necitlivosti;



podporu rešpektujúcich komunikačných vzorov;



podporu empatického vnímania náročnej životnej situácie;



odstraňovanie nálepkovania;



orientáciu na silné stránky u detí resp. žiakov;



formovanie postojov úcty a rešpektu všetkých žiakov k sebe navzájom.

3. Podpora riešenia sociálne nepriaznivej situácie dieťaťa alebo žiaka
Školský sociálny pracovník napomáha vhodne zvolenými metódami k vyriešeniu nepriaznivej
sociálnej situácie a to prácou so žiakom samotným, s jeho rodinou, sieťovaním a konkrétnou pomocou aj
cez iné relevantné organizácie v komunite a pod. Prostredníctvom individuálneho plánovania môžu postupne
pracovať na odstraňovaní zdrojov problému, či už sa jedná o podporu pravidelnej dochádzky, zabezpečenia
pomoci pri robení domácich úloh, upevňovaní zásad efektívneho učenia a prípravy do školy, práce v škole,
pomoc pri zvládnutí jazykovej bariéry, podpora pri zachovaní kultúrnej identity dieťaťa, podpora
pri odstraňovaní bariér v triede pri budovaní vzťahov a akceptujúceho a bezpečného prostredia v triede,
pomoc pri upevňovaní hygienických návykov, podpora spolupráce s rodinou a jej zapájanie sa do aktivít školy
a pod.
VII.5.3 Špecifiká práce s nadanými deťmi
Výchovu a vzdelávanie detí s nadaním upravuje školský zákon v paragrafe 103 až 106, vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým
nadaním, ďalšie relevantné dokumenty Štátneho pedagogického ústavu a ostatné súvisiace legislatívne a iné
predpisy.
Vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov s nadaním sa rozvíja všeobecné a špecifické intelektové
nadanie, umelecké nadanie detí a žiakov (vo výtvarnej, hudobnej, literárno-dramatickej alebo tanečnej
oblasti), športové nadanie detí a žiakov (na individuálny alebo kolektívny šport).
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Štátny
pedagogický ústav vo svojom materiály o vzdelávaní žiakov uvádza, že v individuálnej dokumentácii každého
integrovaného žiaka však musia byť okrem základných informácií o ňom uvedené aj informácie o špecifikácii
druhu a štruktúry nadania, s opisom silných a slabých stránok jeho osobnosti184. Ak má nadaný žiak
pridružené aj zdravotné znevýhodnenie, jeho individuálny vzdelávací plán musí reflektovať aj špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby plynúce zo zdravotného znevýhodnenia.
Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním sa uskutočňuje prostredníctvom programov
zameraných na príslušné nadanie.
Nadané deti a žiaci môžu mať rôzne formy vzdelávania:


184

Môžu navštevovať triedy alebo školy pre deti alebo žiakov s nadaním, to zákon označuje ako
inštitucionálne podmienky pre rozvíjanie nadania. Školy alebo triedy pre deti alebo žiakov
so všeobecným intelektovým nadaním sú školy alebo triedy, ktoré sa zameriavajú na podporovanie
a rozvíjanie intelektového nadania žiakov, so zohľadnením rozvoja celej osobnosti a na prevenciu
http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/ziak-nadanim/
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a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich intelektovým nadaním. Inštitucionálne podmienky
pre rozvoj nadania podporujú aj základná umelecká škola, jazyková škola a centrum voľného času.


Zákon vymedzuje aj individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania detí a žiakov a to formou
vzdelávacieho programu základnej školy už v materskej škole, prijatie do školy pred dosiahnutím
šiesteho roku veku, formou rozšíreného vyučovania predmetov, v ktorých prejavujú nadanie v ŽŠ alebo
SŠ, preradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, absolvovanie viacerých
ročníkov počas jedného školského roka, absolvovanie jedného alebo viacerých predmetov vo vyššom
ročníku, získanie príslušného stupňa vzdelania poskytovaného strednou školou za dobu kratšiu ako
určuje vzdelávací program príslušného učebného alebo študijného odboru, žiak základnej školy môže
študovať odbory alebo predmety strednej školy, v ktorých prejavuje nadanie, vzdelávanie v ŽŠ alebo SŠ
podľa IVP, diferencované vzdelávanie skupiny žiakov s nadaním v triede alebo mimo triedy. Vzdelávanie
intelektovo nadaného žiaka môže zabezpečovať aj asistent učiteľa, ak je intelektovo nadaný žiak súčasne
žiakom so zdravotným znevýhodnením.

Možnosti školského sociálneho pracovníka pri vytváraní inkluzívneho prostredia triedy so zreteľom na deti
s nadaním
Školský sociálny pracovník môže pracovať všetkými formami práce, aby výchova a vzdelávanie detí
a žiakov s nadaním pomohla dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a tiež jeho využitie v prospech
spoločnosti. Dôležité je podporovať nadanie, ale aj celkový emocionálny a osobnostný rozvoj žiaka a zároveň
pracovať aj na jeho slabších stránkach alebo problémových prejavoch, ktoré súvisia s nadaním.
Nadanie môže školský sociálny pracovník podporovať tým, že prináša žiakovi s nadaním inšpirácie,
kde môže svoje nadanie uplatniť, rozvinúť a pomáha mu niektoré príležitosti využiť (účasť na rôznych
vedeckých podujatiach určených pre deti, výmena skúseností s inými nadanými deťmi, zapájanie sa
do rôznych projektov na podporu nadania a pod.). Zároveň však tieto podnety môže školský sociálny
pracovník prinášať pre celú triedu a hľadať formy, ako môže nadanie žiaka obohatiť ostatných žiakov v triede,
ako môžu prehĺbiť spoluprácu a tímovosť v rámci triedy.
Práca na slabých stránkach nadaných deti alebo práca na problémových prejavoch, ktoré súvisia
s nadaním, je tiež priestor na pôsobenie školského sociálneho pracovníka. Nadané deti to nie vždy rady
pripúšťajú, ale aj oni majú slabé stránky, na ktorých potrebujú pracovať, lebo práve tieto slabé stránky môžu
byť prekážkou uplatnenia ich potenciálu a spolunažívania s ľuďmi, ak by na nich nepracovali. Jednou takou
oblasťou môže byť emocionalita (slabšia schopnosť empatie, viac egocentrické zameranie) a sociabilita
(oslabená schopnosť budovať vzťahy, efektívne komunikovať a riešiť konflikty, vysoké nároky na ľudí)
a niektoré iné osobitosti v správaní. Práve tu je priestor na prácu v oblasti osobnostno-sociálnej výchovy
zameranej na sebapoznávanie, spoznávanie iných, rozvoj mäkkých zručností a pod. Rovnako je potrebné
podporiť rozvoj vzťahov v triede, tímovosť, spoluprácu, vedomie a zážitok vzájomného obohacovania.
Medzi ďalšie oblasti, ktoré je potrebné zabezpečiť a na ktorých napĺňaní môže školský sociálny pracovník
spolupracovať, patrí185:
 špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom programe ciele
vzdelávania, s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného osobnostného
rozvoja nadaných žiakov;
 zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;
 pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných žiakov spolupracovať so psychológom;

185
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vzdelávanie žiakov so špecifickým intelektovým nadaním, umeleckým, športovým alebo praktickým
nadaním musia zabezpečovať odborní pedagógovia s príslušnou aprobáciou, resp. športoví tréneri
a majstri odbornej prípravy;
 stanoviť jednoznačné kritériá pre prijímanie nadaných žiakov do programu zameraného na rozvíjanie
konkrétneho druhu nadania v súlade so všeobecne záväznými rezortnými predpismi (všeobecne
intelektovo nadaní žiaci sú diagnostikovaní zariadením výchovného poradenstva a prevencie na základe
záväzných psychologických kritérií, do tried s rozšíreným vyučovaním sa žiaci prijímajú na základe
pedagogického posúdenia ich vedomostnej úrovne a overenia špeciálnych schopností a zručností,
v prípade športovo nadaných aj overenie zdravotnej spôsobilosti);
 dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov;
 rozvíjať a stimulovať všeobecné i špeciálne schopnosti žiakov, ich zručnosti a spôsobilosti v súlade s ich
nadaním;
 upraviť učebný plán za účelom rozšírenia dotácie predmetov, na ktorých rozvoj je školský vzdelávací
program zameraný, resp. zaradením ďalších špecifických predmetov; žiak môže absolvovať časť
výchovno-vzdelávacieho procesu na inej škole na základe dohody s touto školou;
 umožniť mimoriadne nadaným žiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho
ročníka alebo absolvovať dva ročníky v priebehu jedného školského roka a tak skrátiť dobu stredného
vzdelávania;
 umožniť žiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa rozšírených
učebných osnov (čo môže byť upravené v školskom, skupinovom alebo individuálnom vzdelávacom
programe);
 umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom predmete
pod vedením učiteľa inej strednej školy alebo vysokej školy;
 zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať pedagogické postupy zamerané
na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov (napr. projektové vyučovanie);
 akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od bežne používaných;
 viesť žiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností a výsledkov svojej práce;
 viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.
Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi podporou potenciálu nadaného dieťaťa a podporou
všetkých žiakov triedy, podporovať ocenenie a zužitkovanie silných stránok nadaných aj všetkých detí,
vzájomne chápať aj svoje slabosti a pomáhať si v práci na nich.
VII.5.4 Špecifiká práce s deťmi a žiakmi cudzincov
Od roku 2015 rapídne narástol počet ekonomických migrantov aj utečencov smerujúcich do EÚ,
hovoríme o medzinárodnej politickej kríze, ktorú označujeme pojmom „Európska migračná kríza“.
Najčastejším cieľom imigrantov sú štáty západnej a severnej Európy (predovšetkým Nemecko,
Švédsko, Rakúsko, Francúzsko a štáty Beneluxu). Podľa údajov OSN tvoria najväčšiu časť žiadateľov o azyl
ľudia z krajín Blízkeho a Stredného východu (hlavne Sýrie, Afganistanu, Iraku), subsaharskej Afriky
a západného Balkánu186.
Naša krajina teda nie je typickou cieľovou krajinou pre migráciu, skôr bola krajinou, z ktorej ľudia
v nedávnej minulosti imigrovali do cudziny. Po vstupe našej krajiny do EÚ sa miera migrácie v našej krajine
zvýšila, ale k roku 2018 sme mali v Európskej únii 6. najnižší podiel cudzincov, čo predstavuje približne 2,2 %
obyvateľov Slovenska187.
186
187

https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_migra%C4%8Dn%C3%A1_kr%C3%ADza
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Celosvetovo má však migrácia narastajúci charakter a skutočnosť, že na Slovensku týchto ľudí máme
(aj keď malé percento), prináša potrebu riešenia problematiky migrácie a pomoci migrantom v začlenení sa
do života v našej krajine, do vzdelávacieho systému, pracovného a spoločenského života.
Prístup k vzdelávaciemu systému v regionálnom školstve (t.j. materské, základné, stredné školy
vrátane špeciálnych) podľa Čl. 27 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ je podľa
platných zákonov v SR zabezpečený za rovnakých podmienok deťom cudzincov ako vlastným štátnym
príslušníkom188.
Školský zákon hovorí, že deťom cudzincov, deťom s povoleným pobytom na území SR, deťom žiadateľov
o udelenie azylu a deťom Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a
stravovanie v školách podľa tohto zákona, za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.
Výchova a vzdelávanie detí cudzincov sa realizuje tak, že zákonný zástupca dieťaťa môže (ak dieťa má
navštevovať MŠ) a musí (ak je dieťa vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky) zapísať dieťa do školy. Ak
sa to týka maloletého dieťaťa bez sprievodu, tak koná príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately dovtedy, kým súdom nie je ustanovený poručník, resp. kým sa neujme svojej funkcie.
Riaditeľ školy zistí úroveň doterajšieho vzdelania dieťaťa, ako aj jeho úroveň ovládania štátneho
jazyka, najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu a zaradí ho do príslušného ročníka.
Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného
ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. Následne riaditeľ školy v prípade potreby dieťaťa
zabezpečí pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka. Zároveň riaditeľ
školy požiada príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja o finančné prostriedky. Jazykové kurzy
detí cudzincov sa financujú prostredníctvom dohodovacieho konania na základe žiadosti zriaďovateľa189.
Základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka na odstránenie jazykových bariér sa organizujú
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto kurzy zabezpečuje ministerstvo vnútra alebo iná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na túto činnosť akreditáciu.
O prijatí žiaka na strednú školu rozhoduje riaditeľ školy, podrobnosti upravuje § 62 až 71 školského
zákona. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov podľa odseku 1, odborne,
organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje ministerstvo školstva. Podrobnosti pri výchove a edukácii
detí cudzincov stanovuje školský zákon (§146) a ostatné relevantné právne a iné prepisy (Vyhláška
ministerstva školstva SR č.320/2008 Z.z o základnej škole, pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR,
dokumenty štátneho pedagogického ústavu a iné.
Na Slovensku je sieť organizácii, ktoré pomáhajú týmto ľuďom v rôznych oblastiach života, pri ich
integrácii do života v našej krajine (napr. Migračné informačné centrum ponúka bezplatné poradenstvo
a služby cudzincom, humanitárne organizácie a charita pomáhajú celým rodinám v mnohých oblastiach
začlenenia a pod.).
Možnosti školského sociálneho pracovníka pri vytváraní inkluzívneho prostredia so zreteľom na detí
cudzincov.
Je vhodné, aby si školský sociálny pracovník naštudoval všetky potrebné informácie k téme
začleňovania detí cudzincov a mal nakontaktovanú sieť organizácii na spoluprácu si vytváraní inkluzívneho
prostredia pre detí cudzincov. Môže v spolupráci s multidisciplinárnym tímom školy, triednym učiteľom,
prípadne asistentom učiteľa podporovať efektívne začlenenie detí cudzincov a ich progres vo výchovnovzdelávacom procese a to nasledovnými formami:
188
189
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pripraviť triedny kolektív na prijatie dieťaťa z odlišného kultúrneho, jazykového a sociálneho prostredia;



zabezpečiť podporu zo strany spolužiakov pri zvládaní úloh počas vyučovania;



zorientovať žiaka v ponuke mimoškolskej činnosti, pomoc s vybavovaním rôznych záležitostí;



vytvárať podmienky na individuálnu prácu so žiakom, v prípade potreby vytvorenie individuálneho
vzdelávacieho plánu;



podporiť vzájomnú pomoc žiakov s domácimi úlohami a prípravou na vyučovanie;



podporiť spolužiakov pri zapájaní ich spolužiaka cudzineckého pôvodu do mimoškolských
a voľnočasových aktivít;



podporiť aktivity, v ktorých bude môcť žiak cudzineckého pôvodu prezentovať svoju krajinu, kultúru,
históriu a zvyky;



pomôcť dieťaťu cudzineckého pôvodu získať potrebné jazykové vzdelanie;



pri skúšaní a hodnotení žiaka podporovať formy prijateľné pre žiaka;



podporiť a rozvíjať spoluprácu s rodinou žiaka cudzineckého pôvodu;



poskytovať základné a špecializované poradenstvo rodine pri vybavovaní všetkých potrebných
záležitostí, spojených s ich prisťahovaním do našej krajiny;



podporovať vznik siete pomoci pre rodiny cudzincov, prípadne ziniciovať alebo podporovať
svojpomocné skupiny rodín cudzincov.

Inkluzívne vzdelávanie umožňuje deťom formovať svoju hodnotovú orientáciu smerom k väčšiemu
rešpektu a videniu hodnoty v každom človeku. Deti už od mala potom rôznorodosť vnímajú ako prirodzenú
súčasť spoločnosti a takáto formácia prispieva k lepšej príprave na život v rozmanitej spoločnosti a k znižovaniu
rasizmu, etnickej a náboženskej alebo inej neznášanlivosti a ostatných sociálnych problémov v spoločnosti.
Zlepšenie kvality vzdelávania umožňuje rozvoj pracovného potenciálu mladej generácie, aj napriek
určitému zdravotnému, sociálnemu alebo inému znevýhodneniu. Významným prínosom je rozvoj
medziľudských vzťahov a začlenenie všetkých detí a žiakov, ktoré by segregáciou boli ochudobnené o mnohé
možnosti. Inkluzívne vzdelávanie obohacuje aj osobnostnú formáciu pedagogických a odborných
zamestnancov školy a školských zariadení, rozširuje ich kompetencie k zdokonaľovaniu pedagogických
metód vo vzťahu k rôznorodým triednym kolektívom. Inklúzia tiež zintenzívňuje spoluprácu školy, rodiny
a komunity, čo je obohacujúce pre všetky tri subjekty. Je v nej aj veľa výziev, ale všetci aktéri inklúzie ich
môžu spoločnými silami zdolávať a pomáhať všetkým deťom uspieť vo výchovno-vzdelávacom procese
a rozvinúť svoj potenciál.
Každé dieťa v škole potrebuje individuálny prístup a pomoc pedagógov, bez ohľadu na to, či je alebo
nie je zaradené do kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nie je fér žiadať od detí,
aby sa prispôsobovali možnostiam školy, to školy sa potrebujú adaptovať na potreby detí.
Pre úspešnosť vo vzdelávaní je dôležité skoré identifikovanie potrieb žiaka a následná podpora pri ich
napĺňaní. Školský sociálny pracovník môže podporovať inklúziu vo výchovno-vzdelávacom procese na školách
a v školských zariadeniach rôznymi metódami a formami sociálnej práce, v spolupráci s multisciplinárnym
tímom pedagogických a odborných zamestnancov, zariadeniami školského poradenstva a prevencie,
s rodinami žiakov, miestnymi organizáciami i komunitou.
Pokúsili sme sa načrtnúť možnosti práce školského sociálneho pracovníka a poukázať na oblasti
vo výchovno-vzdelávacom procese, v ktorých by mohol uplatniť svoje zručnosti a kompetencie. V prípade,
že sa školský sociálny pracovník stane súčasťou tímu pedagogických a odborných zamestnancov, bude
potrebné ujasniť a legislatívne vymedziť jeho kompetencie, ako aj náplň práce školských sociálnych
pracovníkov v procese inklúzie. Inkluzívne vzdelávanie, ku ktorému sa naša krajina oficiálne legislatívne
zaviazala, nám pomôže formovať ľudskejšiu a ohľaduplnejšiu spoločnosť.
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ČASŤ ŠTVRTÁ:
Základy
projektového manažmentu

162 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

163 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

VIII. Projektový manažment v praxi školského sociálneho pracovníka
VIII.1 Teoretické východiská projektového manažmentu
Projektovanie a projektový manažment sa v súčasnej dobe stal prirodzenou súčasťou viacerých
profesií. Školskí sociálni pracovníci môžu tiež získavať finančné prostriedky na svoju činnosť formou dotácií
na rôzne projekty, preto je orientácia v oblasti projektového manažmentu pre ich každodennú prácu
potrebná.
Nasledujúce riadky sú zamerané na projektový manažment, predovšetkým jeho úvodnú fázu, ktorou
je príprava projektových zámerov.
VIII.1.1 Vymedzenie základných pojmov
Na úvod si vymedzíme základné pojmy, s ktorými budeme v tejto kapitole pracovať. Školská sociálna
práca spadá pod sociálnu oblasť, preto začneme s termínom sociálny projekt.
V minulosti sa význam slova projekt používal najmä v zmysle námet, návrh, plán, komplexné
vyriešenie úlohy a vypracovanie príslušných náležitostí, vrátane grafického znázornenia (výkresov).
V súčasnosti sa už pojem projekt chápe komplexnejšie ako proces plánovania a riadenia rozsiahlych operácií.
Nejde teda iba o výsledok – projektovú dokumentáciu, ale o celý tvorivý proces.
Viacerí odborníci klasifikujú projekty ako unikátne, cieľavedomé úsilie ľudí, s vymedzeným začiatkom
a koncom, pri ktorom sú využívané obmedzené zdroje (materiálne, finančné a ľudské), a ktorého výsledkom
je vytvorenie špecifického produktu alebo služby, či uskutočnenie zmeny190.
Ak vychádzame z definície, že projekt je proces plánovania a riadenia rozsiahlych operácií, tak určitý
problém, prípadne úloha, ktorú je možné efektívne riešiť pomocou projektu, by mala obsahovať tieto
charakteristiky:
 úloha je charakteristická rozsiahlym súborom viacerých činností a prvkov;
 úloha vyžaduje zjednotenie úsilia a vedomostí viacerých odborníkov z rôznych profesijných oblastí;
 úloha má veľa vzájomných súvislostí medzi čiastkovými činnosťami a prvkami;
 na úlohu sú určené obmedzené zdroje – časové, materiálne, ľudské a finančné, pri rešpektovaní kvality
výstupov.
Sociálny projekt je následne jeden z nástrojov procesu manažovania, predovšetkým plánovania, ale
aj napĺňania programu organizácie. Jeho špecifikum je v jeho obsahu, so zameraním na riešenie sociálnych
otázok.
Ďalším kľúčovým slovom je manažment. Sedlák opisuje manažment ako praktickú činnosť, ktorá
predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú, resp. musia vykonávať
na dosiahnutie cieľa191. Donnely chápe manažment ako proces koordinovania činností skupiny pracovníkov.
Tento proces môže byť realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí na účely dosiahnutia určitých výsledkov,
ktoré nemožno dosiahnuť individuálnou prácou192.
Projektový manažment sa od bežného manažmentu líši v mnohých oblastiach.
Bežný manažment predstavuje kontinuálny proces, ktorého cieľom je udržanie požadovaného stavu
riadeného objektu (firmy, organizácie), alebo zabezpečenie jeho ďalšieho rozvoja. Ide o nepretržitý proces
riadenia, ktorého časový horizont nie je obmedzený, riadené procesy sú spojité a opakujú sa193.
190
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Projektový manažment sa naopak venuje iba splneniu konkrétneho plánu (projektu). Majtán opisuje
projektový manažment ako spôsob riadenia a koordinácie ľudských a materiálnych zdrojov počas životnosti
projektu, pri použití moderných techník riadenia na dosiahnutie vopred určených cieľov v danom rozsahu,
nákladoch, čase, kvalite a k spokojnosti účastníkov projektu. Manažovanie projektu znamená viesť ho
od prvej myšlienky až po ukončenie194.
VIII.1.2 Vymedzenie vzťahu „projekt – program – politika“
S pojmom projekt súvisia ďalšie dva pojmy – program a politika.
Program má oveľa väčší záber než projekt. Je zvyčajne nástrojom politiky subjektu, poskytujúceho
finančné prostriedky na dosiahnutie všeobecných cieľov na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej
úrovni. Napríklad Slovenská republika poskytuje v rámci svojej zahraničnej politiky programy oficiálnej
rozvojovej pomoci rozvojovým a transformujúcim sa krajinám, Európska únia v rámci svojej vzdelávacej
politiky realizuje program celoživotného vzdelávania s cieľom zvyšovania kvality a inovácie vo vzdelávaní,
Nadácia Orange v rámci svojej filozofie (politiky) spoločenskej zodpovednosti pravidelne vyhlasuje grantové
programy, napr. na podporu miestnych projektov a iniciatív a pod.
Pri príprave projektového zámeru je dôležité oboznámiť sa so strategickými dokumentmi
vzťahujúcimi sa na oblasť, v ktorej chceme hľadať možné finančné zdroje. Projektový zámer bude potrebné
zasadiť do rámca nejakej politiky a programu a z nich vychádzajúcich charakteristík, ktoré predložený projekt
bude musieť spĺňať. Napríklad pri žiadaní podpory v rámci niektorého z programov štrukturálnych fondov EÚ
bude potrebné vysvetliť, ako ciele nášho projektu nadväzujú na nadnárodné a/alebo národné strategické
dokumenty a programové dokumenty.
Štruktúra dokumentov a mechanizmus predkladania projektových návrhov sa líši v závislosti
od poskytovateľa finančnej pomoci.
V zásade sa pri príprave projektového zámeru môžeme stretnúť s nasledujúcimi typmi dokumentov,
ktorými sa treba riadiť pri formulovaní svojho návrhu:


Programové dokumenty – strategické dokumenty určujúce právny rámec politiky/programu, analýzu
súčasného stavu a ciele, ktoré by sa mali realizovaním programu/politiky dosiahnuť, koncepciu
využívania finančných prostriedkov, spôsob implementácie a pod.
Napríklad Národný rozvojový plán, Operačné programy v rámci Štrukturálnych fondov EÚ a podobne.



Výzva – prijímanie projektových návrhov zvyčajne poskytovateľ oznamuje „Výzvou na predkladanie
projektov“, v ktorej konkretizuje podmienky, za akých môžu byť projekty predložené. Definujú najmä
termín a spôsob predloženia, ciele a priority, cieľové skupiny, podporované aktivity, finančný rámec,
dĺžku trvania projektu a podobne. Výzvy sú typické najmä pre programy EÚ.



Príručky – rôzne podporné dokumenty objasňujúce zásady programu pri podávaní projektov. Napríklad
príručka pre žiadateľov, programový doplnok, príručka oprávnených nákladov a pod.



Formulár žiadosti – záväzný formulár, ktorým sa treba riadiť pri zostavovaní projektového návrhu.
Dôležité je jeho kompletné a detailné vyplnenie, aby ako celok obsahoval maximálne množstvo
informácií o projekte.

194
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VIII.2 Model sociálneho projektu
Existujú rôzne projektové modely, ktoré sa prispôsobujú potrebám a špecifikám rôznych pracovných
oblastí. V tejto časti sa zamyslíme nad modelom projektovania, ktorý môže byť pomôckou
pri implementovaní hlavne sociálnych projektov.
V rámci tohto modelu je možné sociálny projekt rozdeliť do troch častí/fáz: 1. definícia,
2. implementácia, 3. hodnotenie. Všetky tieto časti sa vzájomne ovplyvňujú. Nie je možné vykonávať projekt
bez prípravy, implementácie, či bez hodnotenia. Hranica medzi týmito fázami nie je jednoznačná. Môže sa
meniť, posúvať. Závisí to od typu projektu, jeho obsahu, cieľovej skupiny a pod.
Jednou z výhod nazerania na projekt ako na celok so zameraním sa na definíciu, implementáciu
a hodnotenie, je možnosť vidieť projekt od jeho začiatku až po jeho koniec. V každodennej práci sa často
stáva, že sa vykonávajú rôzne neplánované úlohy bez rozmyslu. Toto sa pri projekte deje iba v prípade, že
nebol správne naplánovaný.
Definícia
Plánovanie a prípravné práce na začiatku celého procesu projektu môžeme nazvať definíciou. Táto
práca sa vykonáva ešte pred začatím samotnej realizácie projektu. Toto je fáza, kde projekt dostáva svoju
konkrétnu podobu – svoju tvár. Je to fáza, kde sa rozhoduje, čo bude obsahom projektu.
Práca v prvej fáze zahŕňa analytickú a plánovaciu časť a získavanie zdrojov pre realizáciu projektu.
Medzi jednotlivé úlohy patrí:
> analýza problémov, analýza cieľov, analýza zainteresovaných skupín (stakeholder analysis), SWOT
analýza organizácie, analýza stratégií;
> plánovanie a opis aktivít, potrebných pre naplnenie cieľov;
> časové plánovanie projektu;
> zostavenie pracovného tímu;
> definovanie kontrolných a hodnotiacich postupov;
> vypracovanie rozpočtu projektu;
> napísanie „scenára“ celého projektu;
> získanie prostriedkov pre realizáciu projektu.
Implementácia
Implementácia znamená samotná realizácia projektu. V rámci vykonávania plánovaných aktivít je
dôležité zamerať sa na:
> manažment ľudských, finančných, technických (materiálnych) a časových zdrojov;
> komunikáciu a stratégiu vzťahov s verejnosťou (public relations);
> priebežné hodnotenie a monitoring projektu.
Hodnotenie
V skutočnosti projekt nekončí realizáciou všetkých naplánovaných aktivít. Projekt má aj svoje,
pre verejnosť „neviditeľné“ časti – spomenuté plánovanie a prípravné práce na začiatku celého procesu
a záverečné hodnotenie a úlohy, ktoré sú s tým úzko spojené. Hodnotenie je tiež súčasťou projektového
plánovania a vykonáva sa aj počas implementácie projektu (monitoring), hlavne pri projektoch, ktoré sú
dlhodobé. Záverečné hodnotenie je však najrozsiahlejšie. Táto záverečná fáza projektu teda zahŕňa:
> vyhodnotenie projektu a zostavenie záverečnej správy
> písanie a zasielanie obsahových a finančných správ
> príprava budúcich aktivít/nových nadväzujúcich projektov
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VIII.3 Fáza projektu – definícia
Neexistuje jediný alebo „správny“ spôsob plánovania projektu. Tento proces by však mal byť
flexibilný a mal by počítať s účasťou všetkých zainteresovaných skupín.
Jedným z možných spôsobov prípravy projektov je použitie metódy logického rámca. Metódu logického
rámca používa pri riadení projektov aj Európska komisia. Logická plánovacia matrica, ako jeden z výstupov
tejto metódy, je často aj súčasťou projektovej dokumentácie žiadostí o čerpanie finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov, ako aj iných programov.
Metóda logického rámca má dve hlavné fázy – analytickú a plánovaciu.
A. Analytická fáza
V rámci analytickej fázy je analyzovaná súčasná situácia tak, aby mohla byť vytvorená vízia budúcej
situácie a stanovená stratégia, ako ju dosiahnuť.
Analytická fáza pozostáva z:
1. analýzy problémov (reálny stav) – v grafickej forme sa analýza problémov dá vyjadriť pomocou stromu
problémov;
2. analýzy cieľov (obraz zlepšenej situácie v budúcnosti) - pre analýzu cieľov je možné využiť metódu
grafického zobrazenia formou stromu cieľov;
3. analýzy zainteresovaných skupín (stakeholder analysis);
4. SWOT analýzy organizácie;
5. Analýzy stratégií – porovnanie rôznych možností, ako riešiť daný problém a výber metód a stratégií,
ktoré mienime použiť k dosiahnutiu formulovaných cieľov.
B

Plánovacia fáza
V rámci plánovacej fázy sa všeobecné projektové myšlienky (ciele, cieľové skupiny, stratégie atď.)
premietajú do podoby praktického plánu projektu pripraveného k implementácii.
Tento plán obsahuje:
1. plán aktivít a ich časový harmonogram;
2. opis metodológie a dlhodobej udržateľnosti projektu;
3. opis kontrolných a hodnotiacich postupov;
4. zostavenie pracovného tímu;
5. rozpočet projektu.
Jednotlivé časti analytickej a plánovacej fázy si teraz bližšie rozoberieme.
VIII.3.1 Analýza problémov
Vo svojej práci pracuje školský sociálny pracovník s konkrétnymi deťmi a žiakmi, preto aj projekty,
ktoré plánujeme a chcú byť sociálnymi projektmi, by sa mali zaoberať konkrétnymi problémami a potrebami
našich cieľových skupín.
Analýza problémov a potrieb nám pripomína dôležitý fakt, že nemá zmysel robiť žiadne aktivity, ak
nie sú potrebné. Zahŕňa mapovanie sociálnych, politických a ekonomických podmienok oblasti, v ktorej sa
projekt uskutoční a prispieva tiež k identifikácii cieľových skupín.
V rámci analýzy problémov identifikujeme príčiny a dôsledky problému a ich vzájomné väzby.
Výsledkom je definovanie jedného kľúčového problému a formulácia východiskovej situácie projektového
zámeru.
Formulácia problému a jasný opis východísk je pre úspešnosť projektu veľmi dôležitá. Dáva
poskytovateľovi grantu základnú informáciu o tom, prečo vôbec návrh projektu vznikol a ako ho chce
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organizácia pomocou grantu vyriešiť. My vieme, prečo žiadame o grant a musíme to jasne a logicky vysvetliť
aj hodnotiteľovi, pretože on sa bude rozhodovať hlavne na základe informácií, ktoré mu poskytneme.
Definícia problému opisuje rozdiel medzi existujúcim (súčasným) a želaným (budúcim) stavom. Ďalej
by mala odpovedať na otázku ako problém vznikol a kto ho pociťuje. Definícia problému zároveň ponúka
základ pre jeho riešenie. Mali by sme zdôrazniť, v čom je náš návrh projektu ojedinelý alebo výnimočný.
Za dôležité prvky formulácie problému môžeme považovať:
> dôkladné poznanie problému,
> predchádzajúce aktivity organizácie súvisiace s jeho riešením,
> preukázanie kapacít organizácie riešiť daný problém (odbornosť tímu, možnosti spolupráce s expertmi /
inými organizáciami a pod.).
V tejto časti projektu je dôležité opísať aj potreby cieľovej skupiny, ktoré súvisia s definovaným
problémom. V grafickej forme sa analýza problémov dá vyjadriť pomocou stromu problémov. Viď obr. č. 3.
Výsledkom analýzy problémov je opis východiskovej situácie a zdôvodnenie realizácie predkladaného
projektu.

Zlé študijné výsledky
a psychický stav detí
a žiakov

Zlá školská klíma

Ohrozenie bezpečnosti
jednotlivcov
a spoločnosti

Ohrozenie bezpečnosti
a zdravia jednotlivca aj
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Obr. č. 3: Strom problémov
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Príklad: Východisková situácia projektu
Predkladaný projekt sa zameriava na etablovanie sociálnej práce s rodinou, deťmi a mládežou v školách
a školských zariadeniach a na zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl. Jeden z hlavných problémov, ktorý
predkladaný projekt rieši, je predčasné ukončenie školskej dochádzky, nakoľko problematika predčasne ukončenej
školskej dochádzky je strašiakom pre celú Európsku úniu a každú krajinu v nej.
Mladí ľudia, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku majú nedostatok schopností, zručností a vedomostí,
čo má výrazný vplyv na hospodársky rast a vývoj zamestnanosti v krajine, ale aj kvalitu života samotných mladých ľudí
a ich zvýšenú mieru ohrozenia rizikovým správaním a sociálno-patologickými javmi, ako sú nezamestnanosť, kriminalita,
rôzne druhy závislosti a ďalšie.
Na úrovni Európskej únie pod pojmom predčasne ukončená školská dochádzka rozumieme percento ľudí
vo veku 18-24 rokov, ktorí sa nezúčastňujú na vzdelávaní a dosiahli maximálne nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň
základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií). Momentálne sa v Európe nachádza viac ako 4 milióny ľudí, ktorí
predčasne ukončili školskú dochádzku. Preto jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je znížiť mieru predčasného
ukončenia školskej dochádzky u osôb vo veku 18-24 rokov pod hranicu 10 % (European Commission, 2015a).
Každá z členských krajín Európskej únie prispieva k splneniu celkového cieľa, ale popritom má určený aj svoj
vlastný cieľ. Slovenská republika má za cieľ znížiť mieru predčasne ukončenej školskej dochádzky pod úroveň 6 %.
V roku 2015 plnilo stanovené ciele už trinásť krajín Európskej únie a deväť krajín potrebuje pre splnenie kritérií hodnotu
ukazovateľa predčasne ukončenej školskej dochádzky znížiť o menej ako 2 %.
V prípade Slovenska, sa našej krajine podarilo plniť tento cieľ už v rokoch 2009 až 2012, no od roku 2013
hodnota ukazovateľa rastie. Pokiaľ by tento trend pokračoval, tak podľa predikcie by sa naša krajina k naplneniu cieľa
v podobe ukazovateľa predčasnej ukončenej školskej dochádzky na úrovni 6 % nielenže nepriblížila, ale dokonca by sa
mu vzdialila. Preto je nevyhnutné, aby kompetentní prijali efektívne opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie.
Predčasné ukončenie školskej dochádzky je náročný a mnohostranný problém, ktorý vyžaduje rovnako
mnohostranný prístup, ktorý bude adekvátne riešiť rôzne príčiny jeho vzniku. Viacero jeho spúšťačov je spojených
s pôsobením všeobecných spoločenských faktorov mimo vzdelávacieho systému. Predčasné ukončenie školskej
dochádzky je najčastejšie výsledkom kombinácie osobných, sociálnych, ekonomických, vzdelávacích a rodinných
faktorov, ktoré sú silne prepojené a vedú ku kumulácii znevýhodnenia. V mnohých prípadoch dochádza k predčasnému
ukončeniu školskej dochádzky v dôsledku postupného znižovania angažovanosti žiakov a ich väzieb na školu.
Na úrovni škôl ovplyvňujú motiváciu a angažovanosť detí a mladých ľudí vo vzťahu k vzdelávaniu aj školská
a triedna klíma a postoje, ako aj učebné metódy učiteľov. Medzi faktory, ktoré môžu prispieť k predčasnému ukončeniu
vzdelávania žiakov, patria napr. nepriaznivé školské prostredie, vzdelávacie postupy nedostatočne zamerané na žiakov,
nedostatočná informovanosť o znevýhodnení v oblasti vzdelávania, násilie a šikana, nekorektné vzťahy medzi učiteľmi
a žiakmi, ako aj didaktické metódy a osnovy, ktoré sú vnímané ako nepodstatné.
V rámci predkladaného projektu sa plánujeme zamerať na dve oblasti, ktoré prispejú k prevencii a eliminácii
negatívnych sociálno-patologických javov a rizikového správania u mladých ľudí.
Prvou oblasťou riešenia tejto problematiky je vytvorenie podmienok pre zavádzanie sociálnej práce do škôl
a druhou oblasťou je podpora osobnostno-sociálneho rozvoja žiakov ako nešpecifickej prevencie rizikového správania
a sociálno-patologických javov, ktoré ohrozujú mladých ľudí a prispievajú k zvyšovaniu trendu predčasného ukončenia
vzdelávania žiakov.
Sme si vedomí toho, že riešenie problematiky predčasného ukončenia vzdelávania žiakov si vyžaduje dôsledne
formulované preventívne, intervenčné a kompenzačné opatrenia. Predkladaným projektom chceme prispieť
k identifikovaniu a zavádzaniu systematických opatrení zameraných na prevenciu a včasnú intervenciu na úrovni školy
a na miestnej úrovni.
V krajinách s etablovanou sociálnou prácou v školách, školskí sociálni pracovníci poskytujú dôležité prepojenie
medzi školou, rodinou žiaka a komunitou. Sociálni pracovníci koordinujú úsilie škôl, rodín a spoločenstiev, zamerané
na pomoc žiakom pri zlepšovaní ich akademických výsledkov. V prípade potreby pomáhajú odstraňovať sociálne bariéry,
ktoré bránia vzdelávaniu u jednotlivých žiakov a snažia sa zabezpečiť spravodlivé možnosti vzdelávania pre všetkých.
Pomáhajú rozvíjať sociálne, emočné a životné kompetencie žiakov, napomáhajú vytvárať podmienky a prostredie
rešpektujúce dôstojnosť všetkých zúčastnených, pričom kladú dôraz na individuálny prístup.
Sociálna práca v školstve je komplexná a špecializovaná oblasť praxe, je ovplyvnená zmenami v modeloch
výchovno-vzdelávacej politiky, výskumu a praxe, ktoré sa priebežne vyvíjajú. Našim cieľom je vytvoriť podmienky
pre služby sociálnej práce v školách a školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich rodín, školským
zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe
v sociálnej práci.
Druhá línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostnosociálnej výchovy do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok (učebnice, metodické
príručky, krátke videá, pracovné listy a pod.).
Implementácia programov osobnostnej a sociálnej výchovy do škôl napomôže rozvoju osobných a sociálnych
zručností žiakov ZŠ a SŠ, zlepší medziľudské vzťahy v triednych kolektívoch a zároveň sa absolvovaním tohto druhu
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vzdelávania zvyšuje pravdepodobnosť uplatňovania nadobudnutých zručností a prijatých životných princípov
dospievajúcimi ľuďmi v ich ďalšom osobnom, rodinnom aj spoločenskom živote.
Vytvorené podklady pre programy osobnostnej a sociálnej výchovy v školách budú voľne dostupným výstupom
na web stránke projektu, z ktorej budú môcť čerpať školskí sociálni pracovníci, ako aj ďalší záujemcovia o tento druh
vzdelávania a metód primárnej prevencie rizikového správania a sociálno-patologických javov ohrozujúcich mladých
ľudí.
Predkladaný projekt je v súlade s cieľmi EÚ a jej strategickými dokumentmi v oblasti vzdelávania:
EUROPEAN COMMISSION. 2015a. Early leavers from education and training. [online]
Dostupné na: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/2015/early_leavers_education_training_20151126.pdf
EUROPEAN COMMISSION. 2015b. Vzdelávanie a odborná príprava 2020. [online] Brusel: Európska komisia, 2015.
Dostupné na: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/documents/early-leavingpolicy_cs.pdf
EUROPEAN COMMISSION. 2016. Strategický rámec – Vzdelávanie a školenie 2020. [online]
Dostupné na: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
EUROPSKA KOMISIA. 2013. Education and Training in Europe 2020. [online].
Dostupné na http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/163EN.pdf
European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014. Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe:
Strategies, Policies and Measures. Eurydice and Cedefop Report. Luxembourg: Publications Office of the European
Union. [online] Dostupné na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf

VIII.3.2 Analýza cieľov
Analýza cieľov je postup, ktorého výsledkom je opis budúcej situácie, ktorá by mala nastať, ak sa budú
problémy riešiť za účasti zainteresovaných skupín.
Negatívna situácia v strome problémov sa pretransformuje do riešení a želaného stavu. Na príčiny
a dôsledky daného stavu sa nájdu nástroje riešenia problémov a naformulujú sa dosiahnuté výsledky.
Výsledkom analýzy cieľov je definovanie cieľov projektu na dvoch úrovniach:
> celkový cieľ – všeobecný, je zvyčajne zasadený do kontextu programu a/alebo politiky,
> čiastkové ciele – majú byť realistické a konkrétne.
Cieľ reflektuje najdôležitejšiu prioritu projektu. Ciele sú často definované ako celkový výsledok
projektu: čo by projekt alebo organizácia dosiahla, ak by bol projekt úspešný na 100 %. Cieľ tiež špecifikuje,
prečo projekt existuje, jeho význam.
Celkový/globálny/primárny cieľ projektu – projektový zámer
Hlavný alebo globálny cieľ je dlhodobý cieľ, ku ktorému má projekt prispieť.
> Definuje konečný výstup projektu – čo sa má projektom po jeho realizácii dosiahnuť.
> Je prepojený s víziou projektu a podporuje jej naplnenie.
> Určuje smerovanie všetkých čiastkových cieľov a aktivít.
Formulácia globálneho cieľa musí byť jednoznačná, stručná, jednoduchá a zrozumiteľná.
Čiastkové/parciálne ciele projektu – dopady
Čiastkový cieľ alebo ciele definujú predpokladaný pozitívny dopad na problémovú situáciu. Projekt
máva zvyčajne niekoľko čiastkových cieľov, ich počet súvisí so zložitosťou projektu. Postupným plnením
čiastkových cieľov naplníme globálny cieľ projektu.
Čiastkové ciele sú:
> základné komponenty projektu,
> definujú meradlo postupu prác,
> delia projekt na etapy s konkrétnym výsledkom/produktom,
> delia zodpovednosť, uľahčujú manažment.
Čiastkový cieľ by mal špecifikovať cieľový stav, ktorý sa dosiahne realizáciou aktivít a výstupov. Okrem
toho by čiastkový cieľ mal opisovať, v akom čase bude naplnený. Podľa pravidiel projektového manažmentu
by čiastkové ciele mali spĺňať kritérium SMART (pozn. z angličtiny – múdry, inteligentný).
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SMART ciele by mali napĺňať nasledujúce charakteristiky:
> SPECIFIC (špecifickosť cieľov)
> MEASURABLE (merateľnosť cieľov)
> ACCEPTABLE (akceptovateľnosť cieľov)
> REALISTIC (realistickosť cieľov)
> TIME-RELATED (ciele zasadené do časového rámca)
Treba dbať na to, aby naplnenie čiastkových cieľov bolo overiteľné kvantitatívne aj kvalitatívne, ciele
boli vzájomne prepojené a vnútorne previazané, členili projekt na menšie celky a boli indikátorom postupu
prác na projekte.
Pre analýzu cieľov je možné využiť metódu grafického zobrazenia formou stromu cieľov. Viď obr. č. 4
Výsledkom analýzy cieľov je opis hlavného cieľa projektu a čiastkových cieľov predkladaného
projektu.
Zdravšia a bezpečnejšia
populácia, šetrenie výdavkov
štátu

Zlepšenie študijných výsledkov
a zvýšenie psychickej pohody
detí a žiakov

Zlepšenie školskej
klímy

Bezpečnejší život
v komunitách

Znižujúca sa miera závislostí
mladých ľudí od návykových
látok

Rozvoj jednotlivcov
a spoločnosti
Využitie potenciálu mladých
ľudí, eliminácia rizikového
správania sa mladých ľudí

Zníženie miery
kriminality

Eliminácia dopadov rizikového správania a sociálno-patologických javov ohrozujúcich deti a žiakov

Zmena „prodrogovej
klímy“ spoločnosti

Vytvorenie podmienok pre prácu
odborných pracovníkov na školách

Výchova ľudí k občianskej
zodpovednosti

Vypracovanie stratégie
a zabezpečenie finančných
prostriedkov
Vytváranie príležitostí pre ďalšie
vzdelávanie a rekvalifikáciu
odborných pracovníkov

Organizovanie programov
protidrogovej prevencie
a osobnostno-sociálnej
výchovy

Kontrola dodržiavania
platných zákonov

Organizovanie bezpečných
voľnočasových a sociálnych
programov pre mladých ľudí

Výsledky

Globálny
cieľ

Nástroje

Vytvorenie siete
a spolupráca existujúcich
organizácií a odborníkov
Profesionalizácia organizácií
pracujúcich s deťmi a mládežou

Dostatočná podpora organizácií
pracujúcich s mládežou

Obr. č. 4: Strom cieľov
Príklad: Ciele projektu
Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je prevencia a eliminácia dopadov rizikového správania a sociálno-patologických javov
ohrozujúcich deti a žiakov.
Špecifické ciele projektu
Zvýšiť počet odborných zamestnancov škôl a kvalitu ľudských zdrojov škôl a školských zariadení, a tým následne zvýšiť
profesionalitu poskytovaných služieb
Navýšením počtu a profesionalizáciou ľudských zdrojov škôl a školských zariadení podporíme skvalitnenie a rozšírenie
služieb výchovno-vzdelávacích inštitúcií, či už v oblasti prevencie, ako aj v rámci eliminácie rizikového správania
a sociálno-patologických javov, ohrozujúcich deti a žiakov. Našou snahou je zabezpečiť vytvorenie podmienok
pre etablovanie školskej sociálnej práce a programov osobnostno-sociálnej výchovy na školách.
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Rozšíriť a zmodernizovať služby výchovno-vzdelávacích inštitúcií
Pri odstraňovaní bariér vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebný komplexný multidisciplinárny prístup
pri diagnostike problému žiaka. Problémy vo vzdelávaní sú často podmienené sociálnymi problémami na pozadí,
nepriaznivou sociálnou situáciou v rodine, psychologickými problémami a pod. Školská sociálna práca veľmi významne
prispieva k skvalitneniu a zefektívneniu školského systému. Zatiaľ čo učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie
vedomostí a zručností, školskí sociálni pracovníci poskytujú žiakom podporu, aby mali čo najoptimálnejšie podmienky
pre učenie. Našou snahou je zabezpečiť vytvorenie podmienok pre etablovanie školskej sociálnej práce v školách
a školských zariadeniach.
Informovať odbornú verejnosť o problematike súvisiacej s témou projektu
Prostredníctvom propagácie projektu chceme informovať odbornú verejnosť o problematike súvisiacej s témou
projektu – a tou je potreba etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku a zavádzanie programov osobnostnosociálnej výchovy na školách, vzhľadom na narastajúci trend rizikového správania a sociálnych patológií, ktoré ohrozujú
deti a žiakov. Vhodne zvolené metódy propagačných a PR aktivít v projekte napomôžu pri napĺňaní stanovených cieľov.
Rozšíriť metódy práce s deťmi a žiakmi v oblasti nešpecifickej primárnej prevencie
Projekt svojimi plánovanými aktivitami zavádza inovatívne metódy práce s deťmi a žiakmi v oblasti nešpecifickej
primárnej prevencie. Podpora zavádzania programov osobnostnej a sociálnej výchovy do škôl pozitívne ovplyvní
osobnostnú zrelosť žiakov a prispeje k osvojeniu si adekvátnych vzorcov správania.
Podporovať rozvoj osobnosti mladých ľudí v oblasti osobnostno-sociálnej zrelosti
Projekt rozširuje možnosti rozvoja detí a žiakov v oblasti osobnostnej a sociálnej výchovy. V rámci plánovaných aktivít
sa zameriame vytvorenie podmienok pre zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.
Prispievať k prevencii a eliminácii rizikového správania a sociálno-patologických javov detí a žiakov
Prostredie, v ktorom mladí ľudia žijú, je poznačené možnosťami (a často veľmi dostupnými) priameho alebo nepriameho
prístupu k alkoholu, drogám. Zároveň deti a mladí ľudia ako jedna z najzraniteľnejších skupín sú častokrát vystavované
denne rôznym negatívnym vplyvom (syndróm CAN, šikanovanie, rôzne druhy kriminality, násilia a i.). Preto sa snažíme,
aby náš projekt so svojimi aktivitami tvoril príspevok k prevencii negatívnych javov dnešnej spoločnosti, ktoré idú
poväčšine ruka v ruke – nezamestnanosť s problémami v rodine, so závislosťami, s kriminalitou a pod.

VIII.3.3 Analýza zainteresovaných skupín
Termín zainteresované skupiny predstavuje všetky skupiny ľudí, inštitúcií alebo organizácií, ktoré
môžu mať nejaký vzťah k projektu, môžu ho nejakým spôsobom ovplyvniť, alebo môžu ním byť ovplyvnení
(pozitívne alebo negatívne).
Cieľom tejto analýzy je maximalizovať prínos pre cieľové skupiny a zmierniť alebo minimalizovať
prípadné negatívne dosahy. Preto by analýza mala byť vykonaná na začiatku prípravy projektu.
Jedným z ukazovateľov úspešnosti projektu býva zapojenie týchto skupín do prípravy a realizácie
projektu (napr. formou partnerstva, informovanosťou a podobne.)
Pri analýze zainteresovaných skupín môže byť nápomocná nasledujúca tabuľka:
Zainteresovaná
skupina

o
o
o
o
o

Charakteristika
skupiny
(sociálna a ekonomická
štruktúra, organizácia,
štatút, názory, postoje)

Záujmy a očakávania
skupiny
(záujmy, ciele,
očakávanie)

Potenciál skupiny,
Závery pre projekt
motivácia na zmenu
Aktivity smerom
(znalosti, skúsenosti,
k skupine
potenciálny príspevok)

Postup pri analýze záujmových skupín:
identifikujte hlavný problém projektu;
identifikujte hlavné skupiny, ktoré majú o riešenie problému (o účasť na projekte) záujem/sú ním dotknuté;
preskúmajte ich úlohy, záujmy, potreby, silné stránky a možnosti zapojenia do projektu;
zhodnoťte rozsah spolupráce alebo konfliktov medzi záujmovými skupinami;
interpretujte zistenia analýzy a zapracujte ich do prípravy projektového návrhu tak, aby:
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zdroje projektu zodpovedali potrebám prioritných skupín projektu,
projekt obsahoval zapojenie zainteresovaných skupín.
Analýza zainteresovaných skupín nám ukáže, ktoré skupiny a ako sú dotknuté projektom. Môžeme
sa prostredníctvom nej zamyslieť, s ktorými skupinami budeme musieť alebo môcť spolupracovať, a akým
spôsobom ich do projektu zapojíme. Správna definícia cieľovej skupiny a poznanie jej profilu je nevyhnutnou
podmienkou úspešnej realizácie projektu a dosiahnutia výsledkov projektu.
Príklad: Analýza zainteresovaných skupín predkladaného projektu
Zainteresovaná Charakteristika skupiny
skupina

Záujmy a očakávania
skupiny

Potenciál skupiny,
motivácia na zmenu

Závery pre projekt.
Aktivity smerom k skupine

 Hlavná cieľová skupina
projektu
 Ide o deti a žiakov, ktorí
budú využívať služby
školskej sociálnej práce
a ktorí budú zapojení do
preventívnych programov
osobnostno-sociálnej
výchovy na základných
a stredných školách.
 Odhadovaný počet ľudí cca
xy

 Rozšírenie ponuky
poradenských služieb
a príležitostí pre
osobnostný rozvoj.
 Problematika
rizikového správania
a sociálnopatologických javov sa
ich bezprostredne
dotýka.

 Potreba ochrany detí
a žiakov.
 Záujem o atraktívne
rozvojové programy.
 Potreba podpory
osobnostného rastu
mladých ľudí.

Rozšírenie a
profesionalizácia tímu
odborných zamestnancov
škôl a školských zariadení
a skvalitnenia ponúkaných
služieb.

 Ide o rodiny detí a žiakov,
ktoré budú vyžívať služby
školskej sociálnej práce.
 Podpora spolupráce školy
s rodičmi detí a žiakov.
 Odhadovaný počet ľudí cca
xy

 Chýbajúci rozhľad
v problematike
rizikového správania
a sociálnopatologických javov.
 Prežívanie stresu
a strachu o svoje deti.
 Záujem o zlepšenie
vzájomných vzťahov
rodičov a ich detí.

 Veľký záujem zo strany
rodičov ochrániť svoje
deti pred rizikovým
správaním a sociálnopatologickými javmi.
 Ochota pracovať na
svojom osobnostnom
rozvoji a harmonizácii
vzťahu so svojimi
deťmi.

Profesionalizácia
a rozšírenie služieb
výchovno-vzdelávacích
inštitúcií o služby školskej
sociálnej práce pre rodičov.

3. Pedagogickí  Pedagogickí a odborní
a odborní
zamestnanci škôl, ktorí majú
zamestnanci
záujem pracovať v tímoch,
škôl a školských
rozvíjať sa a zvyšovať svoje
zariadení
kompetencie
 Počet ľudí: cca xy

 Ochota spolupracovať.
 Záujem o zlepšenie
životnej situácie deti,
žiakov a ich rodín.

 Príležitosť skvalitniť
svoju prácu a začať
využívať synergický
efekt spolupráce
v prospech klientov.

Vytvorenie podmienok
pre rozširovanie kapacít
škôl zamestnať väčší počet
odborných zamestnancov.

 Ide o spoluobčanov, ktorým
bude adresovaná osvetová
kampaň zameraná na
prevenciu rizikového
správania a sociálnopatologických javov.

 Záujem na zvyšovaní
životnej úrovne
občanov regiónu.
 Záujem o ochranu
spoločnosti pred
negatívnymi
dôsledkami rizikového
správania a sociálnopatologických javov,
ktoré ohrozujú deti
a žiakov.

 Ochota zvyšovať svoju
informačnú úroveň
v oblasti primárnej
prevencie.
 Potreba zmeny
zmýšľania ľudí
v oblasti konzumu
návykových látok,
násilia, predčasného
ukončenia školskej
dochádzky a i,
priznania si problému
a vyhľadania odbornej
pomoci.

Rozšírenie a skvalitnenie
ponúkaných služieb
výchovno-vzdelávacích
inštitúcií.

1. Deti a žiaci

2. Rodiny detí
a žiakov

4. Široká
verejnosť

Vytvorenie podmienok pre
etablovanie školskej
sociálnej práce do škôl
a zavádzanie programov
OSV do škôl.

Realizácia programov OSV
aj pre rodičov.

Vytvorenie siete
spolupracujúcich
odborníkov/organizácií.

Osvetová kampaň.
Publicita projektu.
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Pri analýze potrieb by mal projektový manažér pracovať s ľuďmi, ktorí sa zúčastnia na projekte.
Projekt by nemal vznikať samoúčelne, ale zástupcovia cieľových skupín by mali na jeho príprave a realizácii
aktívne participovať.
Výsledkom analýzy zainteresovaných skupín je opis cieľových skupín v projektovom zámere.
Príklad: Cieľové skupiny projektu
Medzi hlavné cieľové skupiny projektu patria:
1. Zriaďovatelia a vedúci personál škôl a školských zariadení – do tejto cieľovej skupiny patria oprávnení zriaďovatelia
škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jedná sa
o obce, samosprávne kraje, krajské školské úrady, štátom uznané cirkvi alebo náboženské spoločnosti, iné právnické
osoby alebo fyzické osoby, vedúci personál školských zariadení alebo nimi poverené osoby, ktoré prejavia záujem
o spoluprácu pri budovaní podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach.
Očakávaný dopad: Vzhľadom na absenciu školských sociálnych pracovníkov v školách a školských zariadeniach
na Slovensku a nevytvorené podmienky pre ich kvalifikované uplatnenie, realizáciou projektu vytvoríme aj v spolupráci
so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení podklady odborného a legislatívneho charakteru, potrebné pre etablovanie
školskej sociálnej práce na Slovensku. Veríme, že prostredníctvom etablovania školských sociálnych pracovníkov
v školách a školských zariadeniach prispejeme k riešeniu náročného a mnohostranného problému, ktorým je predčasné
ukončenie školskej dochádzky a k nemu častokrát pridružené ďalšie problémy.
2. Prijímatelia služieb výchovno-vzdelávacích inštitúcií – do tejto cieľovej skupiny patria deti a žiaci škôl a klienti
školských zariadení a ich rodiny, ktorí sa zapoja do prieskumu zameraného na identifikáciu problémov spojených
s výchovno-vzdelávacím procesom v školách, s riešením ktorých môžu pomôcť práve školskí sociálni pracovníci a tiež
žiaci a ich rodiny, ktorí budú profitovať zo zavedených služieb sociálnej práce v školách a programov osobnostnosociálneho rozvoja.
Očakávaný dopad: Pri tvorbe podkladov potrebných pre etablovanie sociálnej práce v školách a školských zariadeniach
počítame aj so spoluprácou žiakov a ich rodín napr. pri identifikovaní oblastí, v ktorých by potrebovali podporu školských
sociálnych pracovníkov. Zároveň deti a žiaci, ako jedna z najzraniteľnejších skupín, sú často krát vystavované denne
rôznym negatívnym javom (predčasné ukončenie vzdelávania, šikanovanie, rôzne druhy kriminality a násilia, zneužívanie
návykových látok a i.). Etablovaním školských sociálnych pracovníkov na Slovensku a zavádzaním programov
osobnostno-sociálnej výchovy do škôl prispejeme k prevencii a eliminácii týchto negatívnych javov.

VIII.3.4 SWOT analýza a analýza stratégií
Pri dôslednej analýze problémov, cieľov, ako aj cieľových skupín prídeme často na to, že problémy,
ktoré chceme realizáciou projektu riešiť, sú veľmi komplexné a vyžadujú si rozsiahlejšie riešenia ako tie, s
ktorými sme počítali, prípadne aké môžeme vzhľadom na vyhlásenú výzvu uskutočniť.
Ďalším krokom analytickej fázy je preto SWOT analýza. Ide o situačnú analýzu, ktorej cieľom je
stanoviť štyri charakteristiky organizácie v súvislosti s jej možnou participáciou na riešení daného problému,
resp. v súvislosti s realizáciou projektu: silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia.
SWOT analýza má túto štruktúru:
S

W

Strengths
Silné stránky

Weaknesses
Slabé stránky

O

T

Opportunities
Príležitosti

Threats
Ohrozenia
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Jednotlivé charakteristiky sa zapisujú do matricovej štruktúry. SWOT analýza slúži k opisu
konkrétneho stavu, k definícii potrebných zmien a k stanoveniu potrebných krokov k eliminácii slabých stánok
a hrozieb, či naopak k posilneniu silných stránok a využitiu príležitostí.
Príklad: SWOT analýza
Silné stránky organizácie:
Finančná podpora
 dobrá spolupráca s donorskými organizáciami
a sponzormi (nadácie a firmy)
 skúsenosti s tvorbou projektových zámerov, realizáciou
projektov a s finančným riadením projektov
Pracovný tím
 schopnosť obhájiť profesionalitu (udelená akreditácia)
 záujem o pracovný tím (intervízie a supervízie)
 motivovaný pracovný tím odborníkov – flexibilní,
kreatívní, snaha zlepšovať sa a prekračovať svoje hranice
 dlhoročné skúsenosti členov OZ s prácou s mládežou
 príjemná pracovná klíma, vzájomná podpora
 existujúca dobrovoľnícka základňa – členovia
a dobrovoľníci OZ majú odhodlanie napĺňať poslanie
organizácie na základe vlastného presvedčenia
 otvorená komunikácia
Organizácia
 organizácia má jasnú víziu
 skúsenosti s terénnou sociálnou prácou v rodinách
 dobré meno v regióne, známa organizácia v 3.sektore
 vlastná kancelária a dobré technické vybavenie
 sieť externých spolupracovníkov a spolupracovníčok
 vlastná webová stránka
Cieľová skupina
 takmer 10-ročné skúsenosti s cieľovou skupinou mladých
ľudí, kontinuita aktivít
 dôvera klientov
 zadefinovanie cieľov pre prácu s jednotlivými vekovými
skupinami a pestrá ponuka aktivít
 posun ku komunitnej práci, dôraz na udržateľnosť služieb
Partneri a prezentácia
 dobré kontakty a spolupráca s organizáciami v regióne aj
v rámci Slovenska v rôznych oblastiach
 podpora miestnej samosprávy
 potenciál na sieťovanie organizácií
 nadviazaná spolupráca s regionálnymi médiami
Ohrozenia:
Finančná podpora
 strata finančnej podpory od donorov
 neschopnosť zohnať dostatok financií na chod organizácie
a zaplatenie úväzkov
 chýbajúca výchova k dobrovoľníctvu v spoločnosti
Pracovný tím
 fluktuácia v pracovnom tíme
 „vyhorenie“ zamestnankýň kvôli množstvu práce
 konflikt rolí kvôli silným osobným vzťahom v tíme
Organizácia
 nedostatok finančných zdrojov na rozvoj komunitných
a alternatívnych sociálnych služieb

Slabé stránky organizácie:
Finančná podpora
 chýba silný strategický finančný partner
 nedostatočne rozvinutá spolupráca
s podnikateľským sektorom
 fungovanie na projektovom princípe
 nedostatočná finančná základňa pre zabezpečenie
stáleho miesta zamestnanca/zamestnankyne
na pracovný úväzok (aj čiastočný)
 malý objem finančných prostriedkov na programy
z verejných zdrojov
 neistota/nestabilita v zabezpečovaní finančných
zdrojov
Pracovný tím
 organizácia stojí na pár kľúčových ľuďoch, ktorí sú
takmer nenahraditeľní
 chýbajú zručnosti členov a dobrovoľníkov v oblasti
mediátorských zručností, supervízie a pod.)
 organizácia nemá stálych zamestnancov, jej
fungovanie je založené len na dobrovoľníckej práci
 neprehľadnosť v delení kompetencií a zdieľaní
informácií
 málo vzdelávaní s externými odborníkmi
Organizácia
 priestory vo výpožičke od mesta len na najbližšie tri
roky, potreba vlastných, väčších priestorov
Cieľová skupina
 nízka schopnosť zapojiť rodičov detí do aktivít
Partneri a prezentácia
 nedostatok „lobbingu“ na úrovni samosprávy

Príležitosti:
Finančná podpora
 kampaň na 2 % z dane
 strategický finančný partner zo súkromného sektora
Pracovný tím
 využívanie dobrovoľníckeho potenciálu v komunite
na zabezpečenie a realizovanie cieľov OZ
 využitie odborných praxí pre pracovníkov
a dobrovoľníkov
 zapojenie ďalších profesií do tímu (napr. grafik, PR
pracovník a i.)
Organizácia
 zapojenie sa do programu EÚ dobrovoľníckej služby
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Cieľová skupina
 nezáujem cieľovej skupiny o ponúkané služby
 práca s rizikovými cieľovými skupinami – stigmatizácia



Partneri a prezentácia
 nízky záujem masmédií o problematiku, ktorej sa
venujeme

Cieľová skupina
 oslovenie nových cieľových skupín
 zapojenie dospelých obyvateľov z komunity

existencia Komunitného plánu rozvoja sociálnych
služieb, ktorého súčasťou je poskytovanie služieb
mládeži a rodinám

Partneri a prezentácia
 väčšia osveta o problematike, ktorou sa zaoberáme
 zapojenie rôznych skupín ľudí do dobrovoľníctva
 spolupráca s farnosťami

Ďalej nasleduje analýza vhodných stratégií pre dosiahnutie určených cieľov projektu. Tu sa musíme
hneď na začiatku rozhodnúť, na ktoré problémy sa zameriame, ktoré ciele do projektu začleníme a ktoré nie.
Zároveň je potrebné určiť aj metódy a stratégie, ktoré mienime použiť k dosiahnutiu stanovených cieľov. Je
potrebné tiež vysvetliť, prečo sme zvolili práve tieto metódy a stratégie. Pri výbere stratégie nesmieme
zabúdať ani na ciele a priority poskytovateľa grantu, resp. programu v rámci ktorého sa uchádzame o grant.
Cieľom analýzy stratégií je definovať rôzne možnosti, ako dosiahnuť cieľ projektu. Pri každej
alternatíve musíme zvážiť jej relevantnosť, uskutočniteľnosť a udržateľnosť.
Metodika práce je v projektovom manažmente veľmi dôležitá, pretože je sprievodcom pri plánovaní,
organizovaní, ako aj uskutočňovaní naplánovaných aktivít. Metodika práce je často ovplyvňovaná:
> prostriedkami, ktoré môžeme využívať (napr. namiesto kampane v televízii použijeme plagáty),
> skúsenosťami a odbornosťou tých, ktorí vykonávajú a organizujú samotný projekt (zameriavame sa na
to, v čom sme dobrí, v čom máme skúsenosti),
> filozofiou, hodnotami a hlavnými cieľmi organizácie, ktorá organizuje projekt,
> časom, ktorý je určený na realizáciu projektu,
> typom sociálnej skupiny, ktorá je v projekte cieľovou.
Ciele projektu hovoria o tom, čo chceme realizáciou projektu dosiahnuť. Pri opise metód
vysvetľujeme, akými špecifickými aktivitami to dosiahneme. Toto vysvetlenie môžeme rozdeliť do troch
základných častí, ktoré postupne odpovedajú na otázky: AKO? KEDY? PREČO?
AKO? – detailný opis toho, čo sa udeje od začiatku až do konca projektu (opis aktivít), a akým spôsobom.
Metódy, ktoré vyberieme na realizáciu aktivít, by mali byť v zhode s definovanými cieľmi.
KEDY? – prezentácia poradia a časového plánu plnenia aktivít projektu. Časový plán má byť jasný a prehľadný.
Mali by sme byť schopní z neho jednoznačne určiť, kedy ktorá pracovná úloha, resp. balík pracovných úloh
začne, skončí, a ako dlho bude trvať.
PREČO? – zdôvodnenie, prečo sme si pre naplnenie cieľov nášho projektu vybrali práve tie, a nie iné metódy.
Môžeme využiť príklady z iných projektov, posudky a názory odborníkov.
Pri výbere stratégií sa rozhodujeme na základe rôznych faktorov:
 Priority jednotlivých zainteresovaných skupín – je navrhnutá stratégia v súlade so záujmami cieľových skupín?
 Pravdepodobnosť úspešnej realizácie – je projekt realistický a uskutočniteľný?
 Dostupnosť zdrojov – máme dostatok finančných, ľudských a technických zdrojov?
 Externé financovanie – sú možnosti získania ďalších finančných zdrojov pre takýto projekt – granty, sponzori?
 Experti – máme/vieme získať expertov pre danú oblasť?
 Relevantnosť pre sektor/národný rozvojový plán/globálne politiky EÚ – zapadá projekt do širšieho kontextu?
 Vzťahy a komplementárnosť/doplnkovosť k iným akciám – máme prehľad o tom, čo sa už v danej oblasti
realizovalo, na aké aktivity môžeme nadviazať?
 Sociálna akceptovateľnosť
 Potrebnosť
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Pri opise metód, stratégie a časového plánu je potrebné preukázať, že organizácia ako predkladateľ
projektu vie plánovať a riadiť projekt – napr. že má dostatok skúseností s riadením projektov, má
preukázateľné ľudské zdroje na zabezpečenie jeho obsahu a pod.
Je veľmi dôležité, aby všetci účastníci projektu (tak realizátorský tím, ako aj zástupcovia cieľových
skupín) pochopili a súhlasili so zvolenou metodikou projektu, pochopili pracovný proces (ktorým budú všetci
spoločne prechádzať), a prispeli tak k dosiahnutiu cieľa projektu, z ktorého budú môcť profitovať.
Výsledkom SWOT analýzy a analýzy stratégií, ako aj celej analytickej fázy sú informácie – základné
východiská pre projekt, s ktorými budeme ďalej pracovať v plánovacej fáze.
VIII.3.5 Plánovanie aktivít
Na základe nami stanovených cieľov a stratégií sa v plánovacej fáze snažíme vymyslieť také aktivity,
ktoré by ich čo najlepšie napĺňali. Pri plánovaní aktivít je dobré myslieť na to, že:
> projekt má svoj časový rámec – začiatok a koniec,
> prípravné aktivity sú tiež časťou projektu, a tie treba tiež plánovať,
> treba skontrolovať, či všetky aktivity korešpondujú s celkovými a čiastkovými cieľmi projektu,
> treba skontrolovať, či ku každému čiastkovému cieľu existuje korešpondujúca aktivita,
> treba skontrolovať, či naplánované aktivity so sebou súvisia, či výsledok jednej aktivity má súvislosť
s nasledujúcou aktivitou,
> treba určiť, ktoré aktivity sú jadrom projektu, a ktoré aktivity majú sekundárnu dôležitosť,
> treba zadefinovať, čo potrebujeme na prípravu jednotlivých aktivít,
> projekt treba časovo naplánovať tak, aby korešpondoval s realitou (napr. organizovanie projektu
pre študentov stredných škôl počas letných prázdnin),
> musíme uvážiť, či je projekt realizovateľný v naplánovanom období,
> treba brať do úvahy aj predchádzajúce projekty, výsledky ich hodnotení.
Pri príprave návrhu projektu musíme dbať na to, aby sme nezabudli na žiadnu aktivitu. Každá
pracovná úloha – aktivita musí mať jasne definované:
> časový harmonogram – kedy sa uskutoční aktivita a ako dlho bude trvať;
> nevyhnutné náklady na jej splnenie;
> výsledný produkt;
> zodpovednosť za jej splnenie.
Dôkladný opis aktivít uľahčí prípravu časového plánu a rozpočtu projektu.
Dá sa povedať, že pri písaní návrhu projektu „rozkladáme“ projekt zhora nadol. A naopak,
pri realizácii projektu postupujme zdola nahor – postupným plnením jednoduchých aktivít – pracovných úloh
napĺňame čiastkové ciele a ich naplnením dosiahneme globálny cieľ projektu.
Príklad: Opis aktivít projektu a časový harmonogram aktivít projektu
Aktivita č. 1 – Vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach na Slovensku
Obdobie realizácie aktivity: Január 2018 – December 2019
Dôležité medzníky a výstupy aktivity:
1.1 Organizovanie stretnutí pracovných skupín a ďalších aktivít s cieľom vytvorenia podkladových materiálov
potrebných pre etablovanie sociálnej práce v rezorte školstva na Slovensku
1.2 Organizovanie stretnutí so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom zapracovania legislatívnych návrhov, ktoré podporia etablovanie sociálnej práce
v rezorte školstva na Slovensku.
1.3 Zorganizovanie odbornej konferencie tematicky zameranej na problematiku, ktorú rieši predkladaný projekt
Náplňou tejto plánovanej aktivity je organizovanie pracovných stretnutí odborníkov z viacerých oblastí, ktorí
budú spoločne vytvárať podkladové materiály potrebné pre etablovanie sociálnej práce v rezorte školstva na Slovensku.
Jedná sa predovšetkým o:
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1. Východiská praxe sociálnej práce v oblasti školstva – podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej
práce v školách a v školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva
ŠVVŠ SR),
2. Štandardy sociálnej práce v školách a v školských zariadeniach, ktoré vymedzia základné oblasti výkonu sociálnej
práce v školstve, potrebné kvalifikačné a ďalšie predpoklady školských sociálnych pracovníkov, podmienky výkonu
sociálnej práce v školstve a pod.
3. Podklady pre zaradenie sociálnej práce v školstve 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. Školskí sociálni pracovníci sa pri výkone svojej profesie stretávajú s množstvom rôznych
sociálnych problémov žiakov a ich rodín, ktoré bránia výchovno-vzdelávaciemu procesu. Činnosti a metódy práce
školského sociálneho pracovníka sú preto rozmanité a výkon sociálnej práce v školstve si preto vyžaduje rozšírené
zručnosti a znalostnú vedomostnú bázu zapojených sociálnych pracovníkov. Pri tvorbe podkladov plánujeme
v úvodnej časti realizácie aktivity zapojiť aj širšiu verejnosť formou zapojenia záujemcov do prieskumu o úlohe
a uplatnení školských sociálnych pracovníkov a tiež prostredníctvom zapájania širšej verejnosti do odbornej diskusie
na témy súvisiace s problematikou projektu.
4. Legislatívne návrhy, ktoré budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach.
Po vytvorení podkladových materiálov potrebných pre etablovanie sociálnej práce plánujeme organizovať aj
stretnutia so zástupcami ministerstiev – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s cieľom prerokovania legislatívneho zapracovania
návrhov, ktoré podporia etablovanie sociálnej práce v rezorte školstva na Slovensku.
Plánovanú konferenciu zorganizujeme v záverečnej fáze projektu, kde účastníkov konferencie oboznámime
s našou prácou, s cieľom šírenia informácií o aktivitách a výsledkoch projektu. Na konferenciu pozveme zástupcov škôl
a školských zariadení, pracovníkov mimovládnych organizácií zameraných na skvalitnenie školstva na Slovensku, ako aj
ostatných zainteresovaných odborníkov a záujemcov.
Konferencia bude rozdelená do dvoch etáp. Prvá časť bude odprezentovaná prednáškovou formou, v rámci
ktorej sa prednesú a zhodnotia výsledky projektu a jeho prínos pre prax, rovnako ako aj jeho potenciál pre ďalšie
riešenie problematiky súvisiacej s témou projektu. Po prednesení príspevkov bude vytvorený priestor na diskusiu
k daným témam. V druhej časti konferencie budú workshopy, kde sa záujemcovia môžu dozvedieť praktické poznatky
a postrehy z realizácie projektu, či dostať užitočné rady pre implementáciu overených postupov.
Aktivita č. 2 – Vytvorenie podmienok pre zavádzanie programov osobnostnej a sociálnej výchovy do škôl
Obdobie realizácie aktivity: Január 2018 – December 2019
Dôležité medzníky a výstupy aktivity:
2.1 Vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych videí, pracovných listov, učebníc,
metodických príručiek (vrátane ich anglických mutácií) pre programy osobnostnej a sociálnej výchovy žiakov.
Predkladaný projekt si kladie za cieľ vytvoriť podmienky pre zavádzanie programov osobnostnej a sociálnej
výchovy do škôl. Jednotlivé témy / lekcie osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) môžeme mladým ľuďom sprostredkovať
viacerými spôsobmi:
a) spôsob, akým bežne s mladými ľuďmi komunikujeme a jednáme.
b) spôsob, akým využívame pri práci s mladými ľuďmi spontánne neplánované situácie.
c) realizácia OSV v samostatných programoch.
d) začlenením jednotlivých tematických oblastí OSV do vyučovacieho procesu.
V rámci predkladaného projektu sa zameriame na začlenenie OSV do vyučovacieho procesu, pričom plánujeme
vytvoriť také podklady pre OSV, ktoré bude možné aplikovať v rámci vyučovacieho procesu formou:
1. realizácie tematických lekcií, ktoré sú obsiahnuté v očakávaných výstupoch jednotlivých vzdelávacích odborov
rámcového vzdelávacieho programu (napr. témy sebapoznávania a komunikácie v rámci Náuky o spoločnosti či
Výchovy k občianstvu, aj v rámci výučby anglického jazyka a pod.);
2. zavedenia samostatného predmetu osobnostno-sociálnej výchovy v rámci vzdelávacieho programu školy;
3. vytvorením priestoru pre programy OSV v rámci nešpecifickej primárnej prevencie v rámci školy, ale aj mimo nej,
napríklad počas pravidelných triednických hodín, v rámci voliteľných seminárov a záujmových krúžkov, počas
koncoročných výletov a pod.
V rámci tejto plánovanej aktivity plánujeme vytvorenie materiálov a pomôcok (pracovné listy pre žiakov,
metodické materiály pre učiteľov, krátke videá, podklady pre zážitkové aktivity a pod.) pre potreby zavádzania
programov OSV do škôl.
Pri príprave týchto materiálov budeme vychádzať z metodických príručiek, ktoré sme vytvorili ako výstupy
z víkendových kurzov OSV pre triedne kolektívy žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl.
V rámci predkladaného projektu plánujeme rozpracovať 7 tematických oblastí OSV: 1. Sebapoznávanie
a poznávanie druhých, sebaponímanie a sebadôvera; 2. Efektívna komunikácia; 3. Riešenie konfliktov;
4. Psychohygiena; 5. Stanovovanie a napĺňanie životných cieľov; 6. Medziľudské vzťahy; 7. Partnerský život.
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Jednotlivé tematické celky plánujeme spracovať pre potreby a podmienky školského vyučovacieho procesu a tak
pripraviť zázemie pre implementáciu OSV do škôl. Rovnako plánujeme vytvorený program preložiť do anglického jazyka
a tak rozšíriť možnosti jeho využitia aj pri výučbe cudzieho jazyka, nakoľko obsah jednotlivých lekcií je vhodný aj
pre zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.
Sprievodné aktivity projektu
Pre zabezpečenie úspešnej realizácie projektu je potrebné zahrnúť do harmonogramu aktivít aj sprievodné
aktivity, medzi ktoré radíme riadenie a koordináciu aktivít projektu vrátane finančného riadenia, priebežné a záverečné
hodnotenie/monitoring realizácie, výsledkov a dopadov projektu, propagačné aktivity projektu.
Riadenie a koordinácia projektu je aktivita, ktorá sa realizuje počas celej doby trvania projektu a do tejto
aktivity patria všetky činnosti, ktoré vo vzťahu k práci s cieľovou skupinou majú nepriamy vzťah, ale sú nevyhnutné pre
správne riadenie projektu (napr. zvolávanie a riadenie pravidelných porád pracovného tímu, priebežná komunikácia
pracovného tímu, pravidelný monitoring realizácie projektu, finančné riadenie projektu, vedenie účtovníctva projektu,
administratívna činnosť a pod.) Pravidelný monitoring a hodnotenie projektu prispeje k efektívnej korekcii riadenia
a realizácie projektu smerom k naplneniu zadaných cieľov, výstupov, výsledkov a dopadov (tak kvalitatívnych, ako aj
kvantitatívnych). V rámci záverečného hodnotenia realizácie a výsledkov projektu budú uvedené pozitíva aj negatíva
projektu, vzniknuté problémy a spôsoby ich riešenia, spôsoby naplnenia cieľov a prípadne dôvody nenaplnenia
vytýčených cieľov, výstupov, výsledkov a dopadov.
Propagáciu projektu plánujeme zabezpečiť v médiách – web stránka projektu, prostredníctvom tlačených
sprievodných letákov, vizitiek, propagačných predmetov odkazujúcich na stránku projektu (napr. tričká),
zorganizovaním konferencie pre odbornú verejnosť, účasťou (stánok) na výstave Bibliotéka a pedagogika.

VIII.3.6 Definovanie kontrolných a hodnotiacich postupov
Podľa Sedláka je poslaním kontroly včas a hospodárne zistiť odchýlky v riadenom procese,
predstavujúce rozdiel medzi zámerom a jeho realizáciou195. Nasleduje rozbor týchto odchýlok a prijatie
konkrétnych opatrení.
Projektová kontrola sa vyznačuje nasledujúcimi znakmi:
> je potrebná na meranie a zhodnotenie úspešnosti realizácie projektu;
> je to dynamický a stále prebiehajúci proces;
> týka sa všetkých fáz a častí projektu;
> prebieha rovnako, bez ohľadu na to, čo je jej objektom a kto ju vykonáva.
Už pri koncipovaní projektu by sme sa mali zamýšľať, ako si overíme, že všetko funguje tak, ako má
a tiež je dobré mať v zálohe „plán B“, ktorý môžeme použiť v prípade, že nastanú určité komplikácie.
Aby bola kontrola efektívna, musí mať projektový manažér k dispozícii:
> merateľné štandardy pre sledované premenné;
> informácie/údaje;
> korekčné akcie.
Štandardy musia byť logické, jasné a zreteľné. Majú odrážať stanovené ciele. Sú to vlastne kritériá,
resp. hodnoty kritérií, s ktorými je možné porovnávať výsledky vykonávaných aktivít projektu. Určujú tiež,
ktoré informácie potrebujeme zbierať na to, aby sme vedeli hodnotiť plnenie cieľov. Môžu mať rôzny
charakter, ktorý sa vyjadrí napríklad veličinami: fyzikálnymi, peňažnými, kvantitatívnymi (napr. počty
účastníkov, počty vstupov na webovú stránku, počet vydaných publikácií, počet realizovaných kurzov
ďalšieho vzdelávania a pod.) a kvalitatívnymi (naplnenie cieľov, kvalita výstupov, dopad projektu a jeho trvalá
udržateľnosť a pod.).
Tieto štandardy je potrebné zadefinovať pri písaní projektového zámeru, aby sme pri realizácii
implementačnej a hodnotiacej fázy projektu vedeli, na ktoré informácie, resp. údaje, sa máme pri hodnotení
úspešnosti napĺňania stanovených cieľov projektu zamerať. V prípade zistených odchýlok je potrebné, aby
mal projektový manažér dostatočné právomoci vykonať korekčné aktivity smerujúce k eliminácii týchto
odchýlok.
195

SEDLÁK, M., 2000
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Pri hodnotení projektov sa používajú rôzne hodnotiace nástroje a procesy a ich názvy sa často
zamieňajú. Európska komisia rozlišuje nasledujúce štyri základné nástroje – monitoring, pravidelná kontrola,
evaluácia, audit.
o Monitoring – obsahuje zber, analýzu, komunikáciu a spracovanie informácií o napredovaní projektu.
Monitorovanie odhaľuje silné a slabé stránky realizácie projektu a umožňuje zodpovedným pracovníkom
riešiť problémy, zlepšiť pracovné postupy a reagovať na zmenu podmienok. Monitoring zvyčajne prebieha
medzi donorom a držiteľom grantu v podobe pravidelných správ o vývoji projektu za určité časové
obdobie (napr. štvrťročne).
o Kontrola, kontrolné stretnutia – pravidelné kontroly zvyčajne prebiehajú v rámci projektového tímu, resp.
organizácie, ktorá projekt rieši. Sú dobrou príležitosťou pre realizátorov projektu ďalej spracovať
informácie získané monitoringom, analyzovať ich dopad a prijať rozhodnutia o ďalších krokoch
pri zefektívnení implementácie projektu. Pravidelné kontroly môžu prebiehať na rôznych úrovniach
riadenia projektu a v rôznych časových obdobiach, mali by však byť plánované s presne pripraveným
obsahom.
o Evaluácia – líši sa od monitoringu a pravidelných kontrol svojím širším zameraním na analyzovanie
efektívnosti, účinnosti, dopadov, relevantnosti a udržateľnosti podporovaných politík a opatrení.
Evaluácia sa zvyčajne uskutočňuje v priebehu, na konci alebo po skončení projektu a jej výsledky slúžia
najmä ako podklad pre strategické rozhodnutia o programovacích záležitostiach a príprave ďalších politík
a programov. Evaluáciu vykonávajú interní alebo externí zamestnanci.
o Audit – je nástrojom kontroly zameraný najmä na získanie informácií o správnom využívaní finančných
prostriedkov a ich efektívnom využívaní v súlade s platnými zákonmi a zmluvou s donorom. Audit
vykonávajú nezávislí experti – audítori v priebehu alebo po skončení projektu. V niektorých typoch
projektov je potrebné výsledky auditu použitých prostriedkov predložiť ako súčasť záverečnej správy
k projektu.
Príklad: Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele úspešnosti realizácie projektu
Výstupy Aktivity 1:
a) Vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály:
1. Východiská praxe sociálnej práce v oblasti školstva (Podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej
práce v školách a v školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva ŠVVŠ
SR);
2. Štandardy sociálnej práce v školách a v školských zariadeniach;
3. Podklady pre zaradenie sociálnej práce v školstve medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 zákona
č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci,
4. Legislatívne návrhy, ktoré budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach.
b) Absolvované stretnutia (minimálne 2) so zástupcami ministerstiev – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej Republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, s cieľom prerokovania
legislatívneho zapracovania návrhov, ktoré podporia etablovanie sociálnej práce v rezorte školstva na Slovensku.
Výstupy Aktivity 2:
a) vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály: 7 sád školiacich a metodických materiálov (pracovné listy
pre žiakov, metodické materiály pre učiteľov, krátke videá, podklady pre zážitkové aktivity a pod.) k zavedeniu 7 tém
OSV do škôl.
Spoločné výstupy pre Aktivitu 1 a Aktivitu 2:
a) hladký priebeh realizácie projektu
b) zrealizované informačné aktivity: konferencia (1), prezentácia na konferenciách zameraných na skvalitňovanie
školstva (1), verejné diskusie (2), účasť na výstave Bibliotéka a Pedagogika (1), webstránka (1), prieskum verejnej mienky
(1), články na internetových portáloch (5), propagačné materiály – letáky, vizitky, tričká (3).
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Príklad: Dlhodobá udržateľnosť projektu
Predkladaný projekt má prevažne preventívny charakter, nakoľko najefektívnejším spôsobom boja proti
rizikovému správaniu a sociálno-patologickým javom je prevencia.
Nedostatočná realizácia systematických, špecializovaných rozvojových a podporných programov pre mladých
ľudí ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky a ďalšími druhmi rizikového správania má za následok vznik
obrovských nákladov pre celú spoločnosť – ekonomicky nákladná sociálna starostlivosť, náklady spojené s kriminalitou
týchto mladých ľudí a i. Prevencia a systematické riešenie tejto problematiky dokáže ušetriť štátu mnoho finančných
prostriedkov a napomôže zvýšeniu kvality života týchto mladých ľudí a ich rodín. Preto je našim dlhodobým cieľom stať
sa partnerom štátu pri riešení tejto problematiky.
Prvá línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce
v školách a v školských zariadeniach. V rámci projektu vytvoríme podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu
sociálnej práce v školách a v školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte
Ministerstva ŠVVŠ SR - Východiská praxe sociálnej práce v oblasti školstva, štandardy sociálnej práce v školských
zariadeniach, podklady pre zaradenie špecializácie „Školský sociálny pracovník“ medzi špecializované vzdelávacie
programy v súlade 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, ako aj legislatívne návrhy, ktoré
budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školstve.
Vytvorením týchto podkladov vybudujeme zázemie pre implementovanie sociálnej práce do škôl a školských
zariadení, čo bude mať z dlhodobého hľadiska obrovský prínos pre rozvoj služieb sociálnej práce v školstve, z čoho budú
profitovať tak žiaci a ich rodiny, ako aj samotné školy a spoločnosť ako taká.
Druhá línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostnosociálnej výchovy do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych
videí, pracovných listov, učebníc, metodických príručiek a ďalšie. Implementácia programov osobnostnej a sociálnej
výchovy do škôl napomôže rozvoju osobných a sociálnych zručností žiakov, zlepší medziľudské vzťahy v triednych
kolektívoch a zároveň sa absolvovaním tohto druhu vzdelávania zvyšuje pravdepodobnosť uplatňovania nadobudnutých
zručností a prijatých životných princípov dospievajúcimi ľuďmi v ich ďalšom osobnom, rodinnom aj spoločenskom
živote.
Vytvorené podklady pre programy osobnostnej a sociálnej výchovy v školách budú voľne dostupným výstupom
na web stránke projektu, z ktorého budú môcť čerpať školskí sociálni pracovníci ako aj ďalší záujemcovia o tento druh
vzdelávania a metód nešpecifickej primárnej prevencie.
Administratívne a inštitucionálne zabezpečenie –
Našou stratégiou udržateľnosti projektu z pohľadu inštitucionálnej udržateľnosti je vytvorenie čo najmenšieho tímu
odborníkov, ktorí ale maximálne využívajú sieťovanie s ostatnými odborníkmi a organizáciami, s ktorými spoločne
dosiahneme stanovené ciele. Dlhodobú udržateľnosť projektu vidíme aj v profesionalizácii našej organizácie a našej
práce a tiež v profesionalizácii zapojeného neformálneho partnera (Slovenská komora sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce), čo sa pozitívne odrazí v ponuke kvalitnejších a variabilnejších služieb.
Naše občianske združenie bude vyvíjať svoju činnosť aj po ukončení tohto projektu a naša snaha o rozvoj sociálnej práce
a o prevenciu a elimináciu sociálno-patologických javov v našej spoločnosti bude pokračovať, čo otvára priestor
na implementáciu nadväzujúcich aktivít, ich rozvíjanie a rozširovanie.
Zdroje financovania aktivít –
Po ukončení projektu budeme získavať finančné prostriedky pre realizáciu nadväzujúcich projektov formou
viaczdrojového financovania, pričom by sme chceli využívať nasledujúce zdroje:
- Donorstvo – získané nenávratné príspevky a dotácie z rôznych grantov, príspevky a dotácie z miestnych samospráv,
VÚC a ministerstva;
- Sponzoring – finančné a materiálne dary venované našej organizácii v prospech činnosti s klientmi, 2% dane venované
našej organizácii;
- Samofinancovanie žiadateľa – vytváranie prostriedkov (napr. odmena z reklám na videách prehrávaných
cez youtube.com), ktoré následne môžeme opätovne použiť v prospech činností združenia;
- Dobrovoľníctvo – využívanie dobrovoľníckej pomoci.
Príklad: Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie
podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú
osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.
Medzi hlavné ciele a činnosti združenia patria:
a) odborné vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou
združenia
b) organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie konzultácii
a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia
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c) pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných
schopností na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc
s ich integráciou do života v prirodzenom prostredí
d) podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže ako aj ochrana pred negatívnymi sociálno-patologickými
vplyvmi
e) organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako aj výchovno-rekreačných táborov
f) publikačná činnosť, tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby vzdelávacích programov
g) podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných ciest a pracovných pobytov
pre členov združenia a i.
Toto naše poslanie napĺňame prostredníctvom ponúkaných služieb a realizovaných projektov. Z projektov,
ktoré boli blízke problematike predkladaného projektu spomenieme projekty zamerané na profesionalizáciu
pracovníkov s mládežou, primárnu protidrogovú prevenciu a osobnostno-sociálny rozvoj mladých ľudí:
Učíme sa navzájom (24.10-31.12.2008, 200 000,-Sk) – projekt zameraný na profesionalizáciu pracovníkov s mládežou
a primárnu protidrogovú prevenciu, podporený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, program pre podporu
projektov na aktivity s deťmi a mládežou ADAM 2.
Osobnostný rast ako prostriedok prevencie sociálno-patologických javov ohrozujúcich mladých ľudí (1.8.-31.12.2009,
49 100 €) – projekt podporený Úradom vlády SR, z dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej
stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.
Škola života (2.6.-31.12.2009, 14 000 €) – projekt zameraný osobnostno-sociálny rozvoj mladých ľudí podporený
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, z programu finančných dotácií pre podporu projektov v oblasti prevencie
kriminality.
Komunitná škola – nástroj obnovy a rozvoja komunít (1.12.2010 – 31.5.2011, 3 500€) – projekt podporený Nadačným
fondom Slovak Telekom pri Nadácii Intenda.
Systematická podpora inklúzie ľudí so ZP v ich prirodzenom prostredí (1.12.2011 – 30.9.2012, 4 000 €) – projekt
podporený Nadáciou VÚB.
Komunitné centrum ŽIRAFA – zapojenie sa do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni ako poskytovateľ sociálnej služby – (od 1.7.2016 – 30.6.2019) – projekt podporený
Implementačnou agentúrou MPSVR SR.
V súčasnej dobe naše občianske združenie nemá v pracovnom pomere riadiaci a odborný personál, s ktorým
realizácia predkladaného projektu počíta. Vzhľadom na fungovanie našej organizácie na projektovom princípe,
pracovný pomer uzatvárame s konkrétnymi ľuďmi až po schválení predložených projektových zámerov. Preto sa
členovia nášho združenia angažujú do veľkej miery aj dobrovoľnícky.
Na základe doterajšej činnosti má naše občianske združenie nadviazanú spoluprácu s viacerými odborníkmi,
ktorí v prípade podpory predkladaného projektu prisľúbili svoju angažovanú účasť na jeho implementácii.
V prípade schválenia predkladaného projektového zámeru máme prísľub od dvoch ľudí, ktorí budú radi na ňom
participovať. Prvou osobou je autorka projektu, p. Titul Meno Priezvisko a druhou osobou je p. Titul Meno Priezvisko.
Ich kvalifikáciu a prax preukazujeme vo forme štruktúrovaných životopisov, ktoré prikladáme ako prílohy tejto žiadosti
o nenávratný grant.
Splnenie minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek vykoná naša organizácia aj počas realizácie
projektu, ako aj pri každej zmene v obsadení konkrétnej pracovnej pozície.

VIII.3.7 Zostavenie pracovného tímu
Realizácia projektu si vyžaduje flexibilné zapojenie odborníkov z viacerých rôznych oblastí. Títo
zvyčajne vytvárajú dočasné tímy, ktoré sa daným projektom zaoberajú. Tieto tímy by mali mať potrebné
právomoci, vedúce k zvýšeniu ich zodpovednosti za konečný výsledok práce.
Pri zakladaní projektového pracovného tímu je výber členov tímu do značnej miery závislý
od stanovených cieľov a naplánovaných aktivít v projekte. Charakteristiky pracovného tímu (napr. počet
členov, voľba kritérií ich výberu, ich špecializácia a pod.) závisia od konkrétnej úlohy, ktorú budú členovia
pracovného tímu realizovať.
Zostavenie pracovného tímu úzko súvisí s organizačnou štruktúrou organizácie realizujúcej projekt.
Podľa Sedláka je organizačná štruktúra množinou prvkov, resp. štruktúrnych jednotiek organizácie a vzťahov
medzi nimi. Organizačná štruktúra predstavuje skelet, kostru organizácie196. Podľa druhov útvarov
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v organizácii (líniové, líniové a špecializované, resp. dočasné komplexné tímy) a podľa ich vzťahov (vertikálne
a horizontálne) existujú rôzne typy organizačných štruktúr.
Pri riešení zložitých problémov, ktorých realizácia si vyžaduje vysokú mieru flexibility a spolupráce
pracovníkov rôznych oblastí na splnenie určitej komplexnej úlohy – projektu, sa vytvárajú dočasné pracovné
tímy. Tieto majú potrebné právomoci, vedúce k zvýšeniu zodpovednosti za konečný výsledok práce.
Medzi najznámejšie cieľovo – organizačné štruktúry, ktoré si v nasledujúcej časti pre potreby
projektového manažmentu rozoberieme patria197:

a) projektová koordinácia;
b) projektová organizačná štruktúra.
Projektová koordinácia
Táto sa určuje na koordináciu prác, súvisiacich s vypracovaním projektu, na ktorom sa zúčastňuje
niekoľko útvarov alebo odborníkov, podriadených líniovému vedúcemu na príslušnej úrovni riadenia.
Poslaním koordinátorov projektu je sledovať priebeh vypracovávania, resp. realizácie projektu
a zabezpečovať vzťahy medzi spolupracujúcimi pracovníkmi, útvarmi, resp. organizáciami, ktoré na projekte
spolupracujú. Vedúci jednotlivých štábnych útvarov sa podriaďujú koordinátorovi len do istej veľmi presne
vymedzenej miery.
Koordinátor projektu má veľmi malú, obmedzenú rozhodovaciu, resp. prikazovaciu právomoc a teda
nie je za projekt plne zodpovedný. Takúto organizačnú formu možno využiť vtedy, ak je pracovný postup
jasný a známy a požiadavky na centrálne usmerňovanie a na zásahy z vyššej riadiacej úrovne nie sú veľké.
Líniový vedúci
Koordinátor projektu

A

B

C

D

Štábne útvary

Obr. č. 5: Projektová koordinácia198

Projektová organizačná štruktúra
Z už existujúcej organizačnej štruktúry organizácie sa vyčleňujú na účely projektov osobitné
projektové zložky, ktorú tvoria osobitné špeciálne projektové skupiny. Projektová skupina preberá
komplexnú zodpovednosť za projekt. Vedúci projektu má líniovú právomoc a zodpovednosť za projekt.
Pracovníci projektovej skupiny sa zaoberajú len aktivitami, plynúcimi z projektu a sú priamo
podriadení iba vedúcemu projektu. Členmi projektovej pracovnej skupiny môžu byť odborníci rôznych
profesií. Takto sa môžu sústrediť len na príslušný projekt. Zároveň spolupracuje skupina špecialistov z rôznych
oblastí na spoločnom probléme. Do tímov sa môžu delegovať ľudia priamo z organizácie (v čase práce
nad projektom nepracujú nad úlohami svojho pôvodného tímu), ako aj ľudia mimo organizácie.
Problematická je koordinácia projektu s ostatnými útvarmi organizácie, ako aj umiestnenie pracovníkov tímu
po skončení projektu.
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Línioví vedúci

Štábne útvary

A

Technické
zabezpečenie

Vedúci projektu

B

Nákup

Dispečerské
riadenie

Obr. č. 6: Projektová organizačná štruktúra199
Príklad: Personálna matica – administratívne a odborné kapacity
Projektovo-finančný manažér – Osobná zodpovednosť za uskutočnenie projektu, prezentácia projektu na verejnosti,
kontraktovanie a zostavenie pracovného tímu, spolupodieľanie sa na hodnotení projektu, riadenie vnútornej
komunikácie medzi členmi pracovného tímu, zabezpečenie administratívnych činností projektu, vedenie účtovníctva
v projekte a záverečné zúčtovanie projektu, komunikácia s platobným orgánom projektu, sumarizuje a kontroluje
potrebné dokumenty na podávanie hodnotiacich správ, pomáha s prípravou potrebných dokumentov (zmluvy,
prezenčné listiny a i.), vykonáva činnosť podľa potrieb projektu.
Koordinátor odborných aktivít /Odborný pracovník/ – Zorganizovanie a vyhodnotenie prieskumu, príprava odborných
podkladov pre etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach, vedenie pracovných skupín a komunikácia
so zapojenými odborníkmi, odborné konzultácie s pracovníkmi ministerstiev, spolupráca pri organizovaní konferencie
a spolupodieľanie sa na ďalších informačných aktivitách projektu, vykonáva činnosť podľa potrieb projektu.
Odborný garant – garantuje kvalitu celého projektu a jeho jednotlivých aktivít dohliadaním na odbornosť a obsah
všetkých odborných aktivít, ako aj dodržiavanie úrovne a profesionálnej kvality obsahu odborných výstupov, príprava
7 sád školiacich materiálov a pomôcok (pracovné listy pre žiakov, metodické materiály pre učiteľov, krátke videá,
podklady pre zážitkové aktivity a pod.) pre potreby zavádzania programov OSV do škôl, spolupracuje na organizovaní
konferencie a spolupodieľa sa na ďalších informačných aktivitách projektu, vykonáva činnosť podľa potrieb projektu.
Prekladateľ – Preklad školiacich materiálov určených pre programy OSV do anglického jazyka.

V tomto bode je tiež potrebné sa zamyslieť nad motiváciou organizátora projektu, pretože projekty
sa neorganizujú iba pre ostatných, ale aj pre samotných organizátorov. Samozrejme, nie je správne robiť
projekty iba pre svoj vlastný prospech a zamerať sa iba na svoje záujmy, avšak tieto je rovnako potrebné brať
do úvahy.
U každého jedinca, ktorý chce organizovať projekt, existuje odlišná motivácia. Táto môže byť
profesionálna (rast v kariére), osobná (túžba niečo dosiahnuť, robiť veci, ktoré ma bavia) alebo určitá
spolupatričnosť s cieľovou skupinou a pod. Motivácia veľmi silno ovplyvňuje samotnú prácu na projekte
a záujem o projekt zo strany organizátora.
Preto je dobré pre človeka, ktorý sa zúčastňuje na projekte:
> identifikovať možné konflikty záujmov,
> určiť priority svojim očakávaniam,
> ubezpečiť sa, že očakávania sú reálne, a tak majú veľkú šancu byť aj naplnené,
> získať podporu od ostatných.
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VIII.3.8 Vypracovanie rozpočtu projektu
Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť formulára žiadosti projektu. Príprave rozpočtu sa musí venovať
veľká pozornosť, pretože bude hrať dôležitú úlohu pri schvaľovaní projektu, ale aj pri jeho samotnej realizácii.
Pri plánovaní rozpočtu vychádzame z plánu aktivít tak, aby sme nevynechali žiadnu položku a zároveň
pripravili realistický a obhájiteľný rozpočet. Plán práce nám v tejto fáze poslúži spätne na overenie toho, či
sme v rozpočte naozaj finančne pokryli všetky plánované aktivity. Taktiež hneď na začiatku musíme
identifikovať zdroje financovania projektu – musíme mať jasnú predstavu, čo budeme žiadať ako príspevok
na projekt, a ktoré položky budú predstavovať ďalšie zdroje financovania.
Zároveň treba zabrániť tzv. dvojitému financovaniu tej istej aktivity z rôznych zdrojov, čo je
neprípustné pri všetkých programoch a grantových schémach.
Pred zostavením rozpočtu projektu by sme si mali vždy zaobstarať všetky materiály, ktoré sa viažu
k výzve na predkladanie projektov, príp. danému programu. V týchto materiáloch sú uvedené podmienky
financovania projektu, zvyčajne je udaná maximálna a minimálna výška grantu, o ktorú je možné žiadať,
prípadné percentuálne obmedzenia pre jednotlivé položky rozpočtu, požiadavky na dofinancovanie projektu
a iné. Poskytovateľ grantu vám môže a nemusí poskytnúť finančné prostriedky, preto je nutné rešpektovať
všetky pravidlá, na ktoré sa viaže poskytnutie grantu.
Základné položky rozpočtu tvoria:
> personálne náklady – mzdy, honoráre;
> režijné náklady – kancelárske potreby, administratívne náklady, nájom, energie a i.;
> cestovné náklady – preplatenie cestovných nákladov, náklady na PHM;
> subkontrakty – služby zadané externému dodávateľovi, napr. preklady, tlač publikácií;
> materiál – nákup alebo prenájom zariadení;
> ostatné.
Príprava rozpočtu vychádza väčšinou z rozpočtového formulára, ktorý býva súčasťou žiadosti alebo
projektového spisu. Pokiaľ sú súčasťou žiadosti projektu aj tabuľky na spracovanie rozpočtu, predkladateľ
projektu je povinný použiť ich.
Pri zostavovaní rozpočtu v jednotlivých položkách je potrebné vychádzať z jednotkovej ceny (napr.
ceny jednej hodiny práce, jedného kusu vydanej publikácie a pod.), ktorá sa vynásobí počtom
predpokladaných jednotiek v rámci projektu, t. j. počtom odpracovaných hodín, počtom kusov atď.
Samotná rozpočtová tabuľka musí byť zvyčajne doplnená komentárom, v ktorom musia byť všetky
kalkulované položky jasne vysvetlené a kde je uvedený aj spôsob výpočtu.
Príklad: Rozpočet projektu
PROJEKT: Možnosti prevencie rizikového správania a sociálno-patologických javov ohrozujúcich deti a žiakov
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET
Bežné výdavky
Typ výdavku

Jednotka

Cena
za jednotku
v eurách

Počet
jednotiek

Výdavky spolu v eurách

A. Požadovaná dotácia
1. Osobné výdavky
Projektový manažér
Finančný manažér
Koordinátor odborných aktivít
Odborný garant
Prekladateľ
...

osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina
osobohodina

15
15
15
15
15
xy

1000
1000
2000
2000
400
xy

15000
15000
30000
30000
6000
xy
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Celkom
2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)
Náklady na stravné pre účastníkov
osobodeň
10
konferencie
...
Celkom
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu
Náklady za telekomunikačné poplatky
Náklady za webdoménu a pripojenie sa
do internetu
Náklady na propagačný materiál
Náklady na materiál pre účastníkov
konferencie
Prenájom konferenčnej miestnosti
a ozvučovacej techniky
Multimediálny počítač
Multifunkčné zariadenie

96 000
150

1500
1500

mesiac

30

18

540

projekt

500

1

500

projekt

1400

1

1400

ks

10

150

1500

deň

200

1

200

ks

1300

1

1300

ks

400

1

400

...
Celkom
4. Administratívne výdavky
Celkom
5. Iné výdavky
Celkom

5520

Spolu- bežné výdavky

103 340

0
0

Kapitálové výdavky
Typ výdavku

Jednotka

Cena
jednotku
eurách

za
Počet
v
jednotiek

Výdavky spolu v eurách

Spolu- kapitálové výdavky

0

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

103 340

B. Vlastné zdroje
Náklady na PHM pri realizácii projektu
Spotrebný kancelársky materiál
Nájom administratívnych a skladových
priestorov + energie
...

projekt
mesiac

300
100

1
18

300
1800

mesiac

400

18

7200

SPOLU
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

9300

SPOLU

0

VÝDAVKY SPOLU

112 640

Príklad: Podrobný popis rozpočtu
A. Požadovaná dotácia
1. Osobné výdavky
Projektový manažér, 1000 osobohodín. x 15,- € = 15000,- €
Finančný manažér, 1000 osobohodín. x 15,- € = 15000,- €
Koordinátor odborných aktivít, 2000 osobohodín x 15,- € = 30000,- €
Odborný garant, osobohodina, 2000 osobohodín x 15,- € = 30000,- €
Prekladateľ, osobohodina, 400 osobohodín x 15,- € = 6000,- €
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2. Cestovné výdavky
Náklady na stravné pre účastníkov konferencie, 1 deň x 150 ľudí x 10,- € = 1500,- €
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu
Náklady za telekomunikačné poplatky, 18 mesiacov x 30,- € = 540,- €
Náklady za webdoménu a pripojenie sa do internetu, 32,- € za webdoménu + 18 mesiacov x 26,- € = 500,- €
Náklady na propagačný materiál, letáky 1000 ks x 0,2,- € + brožúry 1000 ks x 0,6,- € + odznaky 2000 ks x 0,35,- €= 1500,- €
Náklady na materiál pre účastníkov konferencie, 150 ks x 10,- € = 1500,- €
Prenájom konferenčnej miestnosti a ozvučovacej techniky, 1 deň x 200,- € = 200,- €
Multimediálny počítač, 1 ks x 1300,- €
Multifunkčné zariadenie, 1 ks x 400,- €
4. Administratívne výdavky
5. Iné výdavky
B. Vlastné zdroje
Náklady na PHM pri realizácii projektu (propagačné aktivity, usporiadanie konferencie), spolu 300 €
Nájom administratívnych a skladových priestorov + energie, 18 mesiacov x 400,- € = 7200,- €.
Spotrebný kancelársky materiál (papier, toner), 18 mesiacov x 100,- € = 1800,- €.

VIII.3.9 „Scenár“ – návrh celého projektu
Písanie návrhu projektu je náročná práca, ktorá vyžaduje komplexnú prípravu a dobrý prehľad v danej
problematike. Návrh projektu je kľúčovým dokumentom projektu, pretože:
> na základe projektového návrhu sa poskytovateľ grantu rozhodne o pridelení alebo nepridelení grantu,
> bude slúžiť ako východisko pre implementáciu projektu a pre všetky manažérske rozhodnutia počas
celého trvania projektu.
Štruktúra návrhu (resp. žiadosti o grant) je určená poskytovateľom grantu. Aj napriek tomu, že
takmer každý poskytovateľ grantu má vlastný formulár žiadosti o grant, všetky návrhy projektov by mali
obsahovať nasledujúce časti:
 Východiská a ciele projektu – opis východiskovej situácie projektu, jasne definované všeobecné
a čiastkové ciele
 Jasne definované cieľové skupiny. Zapojenie cieľových skupín projektu do plánovania, implementácie
a hodnotenia
 Produkty a výsledky projektu – čiastkové, konkrétne a hmatateľné výsledky dosiahnuté počas
implementácie projektu
 Aktivity projektu
 Plán práce (časový plán/harmonogram)
 Rozpočet
 Systém hodnotenia (evaluácia) – merateľné kritériá hodnotenia progresu projektu
 Diseminácia (rozširovanie) výsledkov a účinkov (dopadu) projektu
 Udržateľnosť – schopnosť pokračovať v začatých aktivitách aj po skončení projektu
 Kvalifikovaný projektový manažment – preukázateľná schopnosť organizácie riadiť projekt na všetkých
jeho úrovniach (organizačnej, obsahovej, finančnej).
Po vypracovaní scenára projektu prichádza na rad fundraising – získavanie potrebných zdrojov
pre realizáciu projektu. Oblasť fundraisingu je veľmi široká, preto budeme tejto problematike venovať
špeciálnu pozornosť.
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VIII.4 Fundraising
Slovo „fundraising“ v doslovnom preklade znamená zvyšovanie či budovanie fondu, resp. finančných
prostriedkov, určených na dosiahnutie stanoveného cieľa. Problematika fundraisingu je najpríznačnejšia
pre organizácie tretieho sektora, avšak fundraising neobchádza ani verejný či súkromný sektor a väčšina
z pojmov a princípov fundraisingu mimovládnych organizácií sa dá aplikovať aj na verejný a súkromný sektor.
Fundraising veľmi úzko súvisí s projektovým manažmentom, pretože väčšina organizácií tretieho
sektora pracuje na základe získavania finančných prostriedkov na realizáciu svojich cieľov a zámerov
prostredníctvom projektov – grantový/projektový fundraising.
Na realizáciu projektu je nevyhnutné mať potrebné prostriedky. Ak si hneď na začiatku realizácie
projektu ujasníme čo, kedy, ako a kde chceme robiť, určíme si zároveň aj spôsob, ktorým chceme aktivity
naplniť. Spôsob naplnenia zároveň nabáda k definovaniu si zdrojov. Zdroje môžu byť ľudské (pracovný tím,
dobrovoľníci), finančné (peniaze na vykonávanie aktivít), materiálne alebo technické (počítač, miestnosť
na stretávanie sa a pod.), časové (kedy budeme vykonávať konkrétnu aktivitu).
Projektový manažér potrebuje zistiť, aké zdroje má na to, aby mohol začať organizovať projekt a tiež
potrebuje vedieť, ktoré zdroje mu chýbajú, aby ich neskôr mohol získať (napríklad ďalšie zdroje financií,
dobrovoľníkov, organizačnú podporu). Zdroje sa oveľa ľahšie identifikujú, ak bol projekt jednoznačne
definovaný. Zdroje môžu iniciovať aj zmenu v samotnom projekte.
Okrem prostriedkov na financovanie projektu je potrebné zamerať svoju pozornosť aj na dlhodobú
finančnú udržateľnosť organizácie. Finančnou udržateľnosťou organizácie sa označuje schopnosť zabezpečiť
dlhodobý a rôznorodý príjem, na základe ktorého môže organizácia vykonávať činnosti v duchu svojho
poslania, prípadne ide aj o prostriedky, ktoré môže organizácia použiť na spolufinancovanie projektov
z vlastných zdrojov. Kľúčom k finančnej udržateľnosti organizácie je rôznorodá skladba finančných
prostriedkov, z viacerých zdrojov rôzneho typu, z ktorých sú aspoň niektoré dlhodobo garantované.
Organizácia totiž potrebuje aj neviazané prostriedky, ktoré môže použiť na činnosti nepokryté tradičnými
grantmi. V ideálnom prípade má organizácia aj prostriedky, ktoré nespotrebúva, ale investuje, aby sa
zabezpečila do budúcnosti.
VIII.4.1 Princípy financovania organizácie
Pre zabezpečenie bezproblémového fungovania väčšiny organizácií platia niektoré spoločné zásady:
1) viaczdrojovosť – získavanie a využívanie viacerých zdrojov financovania organizácie, s cieľom zabezpečiť
nezávislosť od jedného zdroja a vyhnúť sa tak prípadným negatívnym dôsledkom pri jeho neočakávanom
zlyhaní. Mnohí z podporovateľov organizácie, či jej projektov často podmieňujú svoju podporu
požiadavkou, aby si organizácia na projekt alebo svoje fungovanie zabezpečila ďalšie zdroje. Hovoríme
pritom o tzv. spolufinancovaní alebo kofinancovaní projektov.
2) transparentnosť – týmto rozumieme, že zainteresované subjekty, medzi ktorých patria aj donori
a sponzori organizácie, majú neustále možnosť sledovať jej rozhodnutia, aktivity i použité zdroje.
Pri práci s cudzími zdrojmi je pre organizáciu dôležité, aby si získala dôveru svojich podporovateľov, že
poskytnuté prostriedky nebudú zneužité na iný účel. Dôveryhodnosť a dobré meno organizácie sa tak
stáva kľúčovou devízou a v prípade jeho straty či naštrbenia je častokrát ohrozená celková existencia
organizácie.
3) projektovosť – poskytovatelia finančných zdrojov väčšinou podporujú konkrétne projekty, ktoré im
vo forme návrhu – žiadosti o grant – predložia samotné organizácie. Hovoríme o grantovom
fundraisingu. Poskytovatelia finančných prostriedkov v rámci podpory projektu pre schválené žiadosti
následne vyčlenia prostriedky na úhradu nákladov projektu.
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4) efektívnosť činností – byť efektívny v tomto zmysle znamená dosahovať kvalitné, konkurencieschopné
výsledky účelným využívaním získaných zdrojov.
5) účelovosť – s projektovosťou a efektívnosťou úzko súvisí aj ďalší princíp, s ktorým sa stretávame
pri financovaní organizácií z externých zdrojov, a tým je viazaná účelovosť získaných prostriedkov. To
znamená, že prostriedky, ktoré organizácia získa, sú väčšinou účelovo viazané a môžu sa použiť iba
v súlade so schváleným projektom a jeho navrhnutým rozpočtom.
VIII.4.2 Zdroje financovania neziskovej organizácie a jej projektov
Mimovládne organizácie majú viacero možností, odkiaľ môžu získavať finančné prostriedky
pre napĺňanie svojich cieľov. Rozličné finančné zdroje organizácie produkujú rôzne typy prostriedkov – tak
viazané, ako aj neviazané.
Žáry poukazuje na tri hlavné zdroje, z ktorých neziskové organizácie môžu získavať prostriedky200:
1) súkromné dobročinné dary

a) od jednotlivcov
b) od firiem
c) od nadácií
- firemných
- nezávislých
- komunitných
2) vládna podpora a platby

a) granty
b) kontrakty alebo úhrada za služby
3) samofinancovanie - súkromné poplatky a platby za predaj služieb alebo tovaru spotrebiteľom.
1) Súkromné dobročinné dary
Medzi všeobecné faktory dávania, ktoré sú prítomné pri rozhodnutí jednotlivca darovať, patria201:
o Emócie – Čím väčšie emócie vzbudíte svojím „posolstvom“, tým väčší môže byť aj ohlas pri individuálnom
rozhodovaní.
o Dôvera – Je to jeden z faktorov, ktorý nie je možné budovať až počas samotnej zbierky. Schopnosť
preukázať dobrý finančný manažment organizácie sa stáva integrálnou súčasťou kampane.
o Ľahkosť dávania – Toto je pre jednotlivca asi najpodstatnejší faktor. Investícia na zabezpečenie
jednoduchých foriem darovania (napr. cez telefonát, SMS a pod.) je vždy výhodnou investíciou
a kreativite sa v tejto oblasti nekladú žiadne medze.
o Jednoduchosť komunikácie – dostupnosť informácie, jej krátkosť a pochopiteľnosť sú pre jednotlivca
rozhodujúcim faktorom pri zháňaní údajov o zbierke (napr. využitie internetových stránok).
1a) Individuálne darcovstvo
Získavanie prostriedkov od individuálnych darcov sa vo vyspelých občianskych spoločnostiach
pokladá za jednu z najstabilnejších fundraisingových metód. Pri tejto metóde sa organizácia usiluje získať
veľké množstvo „drobných“ individuálnych darcov, a tak strata jedného či dvoch darcov neohrozí fungovanie
organizácie.
Poznáme niekoľko základných foriem poskytovania individuálnych darov: verejné dobročinné akcie,
priamy kontakt – zbierka, SMS alebo telefonovanie, internet banking a i.

200
201

http://www.zary.sk/virtualna_kniha.html
BARÁT, J. - KOLEKTÍV AUTOROV., 2000
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1b) Dobročinné dary od firiem
V závislosti od postavenia mimovládnej organizácie, možno podať u miestnych podnikateľov
a nadnárodných podnikoch žiadosti o peňažné príspevky. Dary však môžu mať aj naturálnu formu.
Existuje veľa spôsobov, ako konkrétne žiadať o peniaze:
o priamou návštevou sponzora a žiadosť o peniaze na mieste;
o zorganizovaním pracovného stretnutia na účely pozvania sponzora, kde odprezentujeme projekt
a projektovú myšlienku, ako aj to, na čo konkrétne potrebujeme peniaze;
o použitím telefónu pri získavaní prostriedkov;
o rozoslaním napísaného návrhu projektu prípadným sponzorom.
V praxi najlepšie funguje priamy, osobný kontakt. Platí pravidlo, že čím intenzívnejší a osobnejší je
kontakt s potenciálnym sponzorom, tým je väčšia šanca získať požadované prostriedky. Je tiež možné pozvať
sponzora na návštevu, kde bude mať možnosť bližšie sa zoznámiť s organizáciou, jej poslaním a aktivitami.
Šanca získať prostriedky sa tak opäť zvyšuje, pretože sponzor má možnosť vidieť na vlastné oči, ako a na čo
budú prostriedky využité.
1c) Podpora prostredníctvom nadačných grantov
Niektoré nadácie by mohli mať záujem financovať špecifické programy organizácie, ktoré by spĺňali
kritériá nadácie. Dôležité je ešte pred podaním žiadosti o grant, v dostatočnom predstihu, zistiť čo najviac
informácií o tom, čo potenciálny donor môže podporiť a čo nie. Mnohé nadácie majú svoje špecifické
formuláre pre žiadosti o grant a požiadavky na štruktúru návrhu projektu. V každom prípade by mali návrhy
rešpektovať špeciálne požiadavky danej nadácie. Je dobré určiť osobu, ktorá bude kontaktovať grantový zdroj
a zmanažovať proces podávania projektového zámeru.
2) Vládna podpora a platby
Podpora štátu v sektore neziskových organizácií sa rozlišuje na priamu a nepriamu. Nepriama
podpora spočíva v tom, že štát sa na základe platných zákonov vzdáva určitých príjmov (napr. 2 % z daní,
ktoré by získal štát z príjmov fyzických a právnických osôb a pod.).
Vládni predstavitelia ako aj predstavitelia miestnych samospráv a národných programov môžu mať
zároveň záujem financovať jeden alebo i viac špecifických projektov organizácie, ak sú ich ciele v súlade
s verejnou politikou.
Túto priamu finančnú podporu môže nezisková organizácia získať z verejných zdrojov formou
dotácie, resp. nenávratných finančných príspevkov zo štátnych/európskych fondov, prípadne formou grantov
alebo príspevkov štátu na úhradu nákladov služieb poskytovaných neštátnymi organizáciami. Aj táto možnosť
získavania zdrojov je vo väčšine prípadov viazaná na realizáciu konkrétnych cieľov a zámerov
prostredníctvom projektov.
3) Samofinancovanie
Pod samofinancovaním neziskových organizácií rozumieme činnosti, ktoré umožňujú tvoriť
rôznorodé typy neviazaných príjmov. V praxi ide hlavne o predaj vlastných produktov a služieb, prípadne
využívanie vlastného majetku organizácie (napr. prenájom vlastných školiacich priestorov a pod.). V prípade
samofinancovania ide o prostriedky voľné (neviazané) a dlhodobé. Samofinancovanie je náročné na čas
a prináša neziskovej organizácii aj zvýšené nároky na transparentnosť a profesionalitu.
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VIII.4.3 Princípy projektového fundraisingu
Fundraising v rámci projektového manažmentu si vyžaduje profesionálny prístup. Mal by byť
orientovaný tak, aby oslovil potenciálneho sponzora a aby ho presvedčil o kvalite, čo nie je ľahké vzhľadom
na súťaživosť medzi projektmi.
Medzi dôležité princípy fundraisingu patrí:
 Vytváranie fondov prináša viac než samotné peniaze. Dostáva organizáciu, jej aktivity a projekty do povedomia
verejnosti, prináša nových členov do organizácie, zvyšuje dôveryhodnosť organizácie v spoločnosti.
 Peniaze stoja peniaze. Netreba preto zabúdať na to, že každý program vytvorenia fundraisingu stojí čas
a peniaze na jeho iniciovanie a realizáciu. Cieľom je vytvoriť väčšie fondy, než ste vynaložili na samotný
akt získavania zdrojov.
 Akékoľvek darovacie vzťahy sú stálymi vzťahmi, ktoré od vás vyžadujú čas i zdroje na začiatku
a starostlivé udržiavanie dlho po tom, čo ste dané zdroje prijali.
Nasledujúcich 10 rád vám môže pomôcť pri fundraisingu pre vaše projekty:
1) Buďte informovaní o vlastnej organizácii
Uistite sa, že máte všetky potrebné podrobné informácie o vlastnej organizácii a o projekte. Podporte svoju
prezentáciu organizácie konkrétnymi výsledkami aktivít, štatistikami a číslami.
2) Zdokonaľte vlastnú kredibilitu
Dajte o sebe a o svojej organizácii grantovému svetu vedieť, vytvorte a zdokonaľte vzťahy s verejnosťou
(public relations), propagujte svoje úspešné projekty. Nepodceňujte neformálne stretnutia s grantovými
organizáciami. Tieto momenty obyčajne najviac pomôžu úspešnosti grantového zámeru.
3) Vytvorte idey, ktoré vám pomôžu získať grant
Niektoré myšlienky a projekty sú tak dobré, že nemajú problém získať grant. Rozmýšľajte o svojej práci
a zamyslite sa nad tým, či existujú vo vašej organizácii nejaké projekty, na ktoré sa dajú ľahko získať prostriedky.
4) Premyslite si stratégiu fundraisingu
Rozmýšľajte nad tým, ako bude vaša organizácia fungovať niekoľko rokov dopredu. Odkiaľ budete získavať
ďalšie finančné prostriedky? Rozmýšľajte nad tým, ako zaujmete grantovú organizáciu, aby vašu organizáciu
podporili pri organizovaní súčasných a aj budúcich projektov (ak bude projekt ďalej pokračovať). Napomáha
to predísť krízam v budúcnosti.
5) Preskúmajte a identifikujte grantové organizácie a ďalšie zdroje
Zabráňte systému posielania prihlášky o grant na každé miesto, ktoré ponúka možnosť financovania
projektov. Najskôr je dôležité zistiť, čo grantová organizácia podporuje a až potom poslať prihlášku, návrh
projektu atď. Pri fundraisingu nejde vždy iba o peniaze. Napríklad, ak žiadate o podporu podnik, môžete
žiadať o podporu iného charakteru – materiálnu, personálnu atď. Preto prístup ku grantovým zdrojom by mal
byť veľmi špecifický a prispôsobený daným podmienkam.
6) Napíšte dobrý návrh projektu
Návrh by mal byť jasný, ľahko čitateľný a mal by byť podporou pre projekt. Formulujte projektovú myšlienku
tak, aby bola atraktívna aj pre grantovú organizáciu. Predložte aj dôvody, PREČO by mali podporiť práve váš
projekt. Nestačí iba povedať ČO podporiť.
7) Zmanažujte proces podávania prihlášky
Rozhodnite sa, kto a ako bude kontaktovať grantový zdroj, či stačí podať formálny návrh projektu, alebo je
potrebné zorganizovať stretnutie alebo návštevu grantovej organizácie a ako by sa dal ovplyvniť proces
podávania prihlášky v zmysle budúcej úspešnosti prihlášky.
8) Poďakujte sa
Ak sa vám podarilo získať grant, majte na pamäti povinnosti organizácie voči donorovi a uistite sa, že ich
môžete splniť. Ihneď sa za grant poďakujte.
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9) Udržujte kontakt
Udržujte kontakt s organizáciami, ktoré vás podporili, ale aj s tými, ktoré nie. Zaznamenávajte svoje úspechy
a dajte o nich svetu vedieť.
10) Začnite znova
Požiadajte organizáciu, ktorá vás už raz podporila (toto je znakom, že sa organizácii páčia vaše aktivity), či by
vás mohla podporiť aj ďalší rok alebo rok potom. Oslovte tie organizácie, ktoré vás ešte nepodporili.

VIII.5. Fáza projektu „implementácia“
Po naplánovaní projektu – jeho cieľov, konkrétnych aktivít, metodiky práce, kritérií merania
úspešnosti a po získaní potrebných zdrojov, automaticky nasleduje implementácia projektu. Implementácia
projektu znamená samotné vykonávanie plánovaných aktivít.
V tejto fáze sa projektový manažér či koordinátor projektu musí zamerať na viacero aspektov, ktorým
sa budeme ďalej podrobnejšie venovať. Ide o:
> riadenie ľudských zdrojov – vedenie tímu a organizovanie porád, delegovanie právomoci a kontrola;
> riadenie finančných zdrojov;
> riadenie technických (materiálnych) zdrojov;
> riadenie časových zdrojov;
> priebežné hodnotenie projektu;
> komunikácia a stratégia vzťahov s verejnosťou (public relations).
VIII.5.1 Riadenie ľudských zdrojov
Vedenie tímu
Vedenie pracovného tímu je dôležitou súčasťou manažmentu ľudských zdrojov. Spolu s ostatnými
základnými funkciami manažmentu (plánovanie, organizovanie, kontrola) tvorí táto činnosť manažérske
povolanie. V sociálnej oblasti je vedenie tímu zvlášť dôležité, pretože pracovníci sú väčšinou to najcennejšie,
čím organizácia disponuje, a je potrebné sa o nich dobre starať.
Napĺňanie cieľov projektu vyžaduje zjednotenie úsilia a vedomostí viacerých odborníkov z rôznych
profesijných oblastí, preto je pre úspešnosť projektu dôležité, aby projektové úlohy boli vykonávané tímom.
A pre fungovanie tímu sú potrebné jasne rozdelené kompetencie a dobré interpersonálne vzťahy.
Vo všeobecnosti sa správanie manažéra viac orientuje na vyriešenie pracovnej úlohy alebo
na interpersonálne vzťahy a na ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú.
Podľa teórie manažérskej mriežky (tzv. systém GRID), ktorej autormi sú R. R. Blake a J. S.
Mountonová202, sa však za najefektívnejší štýl riadenia pokladá tímové vedenie, pretože orientácia
na vyriešenie pracovnej úlohy a zároveň aj na interpersonálne vzťahy, je vyrovnaná. Pozornosť manažér
orientuje na členov tímu a necháva im priestor rozvíjať sa.
Vzťah je charakterizovaný spoluprácou, otvorenosťou, vzájomným rešpektovaním a dôverou.
Projektový manažér zároveň požaduje čo najlepší výkon pracovníkov. Títo sú vysoko produktívni a optimálne
výsledky dosahujú vďaka participácii a motivácii na spoločnom riešení problému.

202

BLAKE, R. R.; MOUNTONOVÁ, J. S. in SEDLÁK, M., 2000
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Význam porady pre proces riadenia ľudských zdrojov projektu
Porady napomáhajú vytvárať pracovný tím a upevňujú ducha spolupráce. Práve tu jednotliví
spolupracovníci spájajú svoje úsilie, aby dosiahli spoločne stanovené ciele. Porady sú tiež miestom, kde si
členovia tímu začínajú uvedomovať svoju vlastnú úlohu tak v rámci projektu, ako aj v rámci celej organizácie.
Porady sú ideálnou príležitosťou na tlmočenie spoločných cieľov a ciest na ich uskutočnenie. Členovia
tímu tu majú možnosť sa k nim vyjadriť a prispieť k ich dosiahnutiu. Človek, ktorý sa zúčastňuje na riešení
problémov má pocit, že konečné rozhodnutie je „jeho“ myšlienkou, aj keď jeho návrhy boli v skutočnosti
prijaté len sčasti. Pocit záväznosti a zodpovednosti členov tímu voči kolektívnemu rozhodnutiu priamo závisí
od toho, ako ďaleko sa na prijatom rozhodnutí podieľali.
Tím ako celok je omnoho kreatívnejší, než zoskupenie jeho jednotlivých členov, ktorí pracujú
oddelene. Porada je taktiež miesto, kam všetci členovia pracovného tímu prichádzajú so svojimi znalosťami,
schopnosťami a osobnými skúsenosťami, aby ich mohli nejaký čas zdieľať so svojimi kolegami. Toto
odovzdávanie informácií je dôležitým faktorom efektívnosti ich práce, pretože jednoduchá vzájomná výmena
znalostí a skúseností umožňuje každému obohatiť svoj pracovný postup a návyky o ďalšie racionálne prvky.
Porady pracovného tímu by mali byť produktívne a viesť ku konkrétnym a realizovateľným
rozhodnutiam či riešeniam. Je zbytočným mrhaním času zvolávať porady s akousi železnou pravidelnosťou,
napríklad každý pondelok ráno, hoci neexistuje skutočná potreba.
Porady majú podporovať slobodnú výmenu názorov a vytvárať dobré základy pre otvorenú
komunikáciu a úprimný záujem všetkých prítomných na vyriešení problémov. Preto môžu byť porady jednou
z ciest na zlepšenie celkovej efektívnosti práce, ak sú dobre pripravené, dobre vedené a manažérom správne
„dávkované“.
A nakoniec, práve prostredníctvom porád môže byť najľahšie manažérovi uznaná rola nadriadeného.
Nie však kvôli svojmu postaveniu vo funkčnej hierarchii (formálna autorita), ale v tomto prípade skôr
pre svoje schopnosti, znalosti a ľudské kvality, ktoré sa od neho očakávajú (prirodzená či osobná autorita).
Ľudia si totiž najviac želajú a oceňujú skutočnosť, že ich pracovný kolektív, ku ktorému patria, pracuje
efektívne a dosahuje konkrétne ciele. Rovnako tak si želajú, aby boli vedení manažérom, ktorý je schopný
tvoriť a zúčastňovať sa tímovej práce.
Aby projektový manažér vedel úspešne zvládať problémy spojené s riadením pracovného tímu, je
dobré, aby absolvoval dlhodobejšie výcviky manažérskych zručností.
Deľba práce, delegovanie právomocí a kontrola
Spôsob deľby práce záleží predovšetkým na požadovanej špecializácii. Táto určuje, akí majú byť
pracovníci, ktorí môžu danú prácu vykonávať. Úlohou manažérov je špecifikovať úlohy tak, aby umožňovali
členom tímu plniť správne a v stanovenom čase ich pracovné povinnosti. Rozdelenie celkových úloh projektu
do menších špecifických častí je základnou podmienkou na dosiahnutie koordinovaného úsilia všetkých
pracovníkov.
Delegovaná právomoc predstavuje právo jednotlivca urobiť určité rozhodnutia bez toho, aby si musel
na to vyžiadať súhlas svojho nadriadeného. Manažéri musia starostlivo zvážiť, akú veľkú právomoc budú
delegovať. Delegovanie prináša pre pracovníka nielen kompetencie (možnosť rozhodovania prenesená
od manažéra), ale zároveň aj zodpovednosť (konečná zodpovednosť za splnenú úlohu pritom však zostáva
na manažérovi). Niektorí pracovníci nie sú schopní niesť zodpovednosť, ale vo všeobecnosti väčšia
zodpovednosť prináša so sebou posilnenie vzťahu pracovníka k organizácii, ktorý je sprevádzaný vyššou
produktivitou.
Pri delegovaní musí manažér brať do úvahy stupeň skúseností pracovníka, na ktorého sa delegovanie
právomoci bude vzťahovať.
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Aj pri pracovníkovi, ktorý má dostatočnú úroveň požadovaných schopností a manažér mu dôveruje,
potrebuje manažér získať spätnú väzbu o vykonávanej úlohe. V takomto prípade je vhodné, aby pracovník
sám navrhol, v akých intervaloch bude manažérovi podávať správu. Prílišným manévrovaním by sme mohli
takéhoto samostatného pracovníka demotivovať.
Pri pracovníkovi, ktorému dôverujeme, ale jeho schopnosti zatiaľ nie sú na dostatočnej úrovni,
delegujeme právomoci s požiadavkou priebežného informovania a zároveň manažér priebežne kontroluje
výsledky práce.
Pri pracovníkovi, ktorému dôverujeme, ale vieme, že má málo skúseností, delegujeme právomoci
s požiadavkou, aby nás pred každým svojím dôležitým rozhodnutím informoval. Manažér do takéhoto
pracovníka investuje najviac času do inštruktáže, vysvetľovania a dôsledného vedenia. Častú kontrolu
vykonávajú spoločne, čím sa pracovník kontinuálne zdokonaľuje.
Medzi najťažšie úlohy projektového manažéra patrí hodnotenie výkonnosti pracovníkov. Ľudia sú
najcennejším a zároveň najkrehkejším zdrojom organizácie. Hodnotenie by malo smerovať k dosahovaniu
vyššej kvality práce. Je to spätná väzba pre pracovníka, a preto je potrebné dodržiavať zásady jej efektívneho
poskytovania, ako aj prijímania.
VIII.5.2 Riadenie finančných zdrojov
Rozpočet projektu je vždy odhad. Musí byť síce založený na čo najrealistickejších číslach, ale je to
stále iba odhad. Dôkladné plánovanie však zníži množstvo zmien na minimum, preto je potrebné byť čo
najpresnejší v stanovení čísel. Určitým zmenám sa však aj tak pravdepodobne nevyhneme. Schvaľovanie
projektov si zvyčajne vyžaduje dlhšie časové obdobie, preto od doby, kedy sa projekt podáva, do doby, kedy
sú naň poskytnuté finančné zdroje, dochádza k zmenám napr. v cenách zariadení, či zmenám v nákladoch
na režijné náklady a pod.
Poskytovateľ grantu preto povoľuje určité úpravy pri financovaní projektu. Zvyčajne pokiaľ sú zmeny
do určitého percenta z celkových nákladov (je to stanovené v zmluve), nie je potrebný ani súhlas
poskytovateľa grantu, v prípade väčších zmien je nutný písomný súhlas. Modifikácie rozpočtu sú teda možné,
zohľadňujú aktuálne zmeny a optimalizujú využitie finančných prostriedkov. Celkové náklady na projekt však
nesmú byť prekročené a pridelené finančné prostriedky sa nemusia minúť do posledného eura.
Väčšina projektov s vyšším rozpočtom je financovaná prostredníctvom refundácií (preplatenie
vynaložených nákladov) a vo väčšine prípadov vyžadujú poskytovatelia grantov, či dotácií finančnú spoluúčasť
predkladateľa projektu.
Po schválení projektu a konečnej výšky finančných prostriedkov na projekt (t. j. pred začatím
implementácie projektu) je preto užitočné naplánovať výdavky v časovom horizonte, a to z viacerých dôvodov:
schválené finančné prostriedky na projekt budú chodiť vo viacerých splátkach so značnými časovými
odstupmi, preto je potrebné disponovať vlastnými zdrojmi na vykrytie obdobia medzi dvomi splátkami,
schválené finančné prostriedky na projekt budú refundované na základe dokladovania skutočne
vynaložených nákladov, preto je potrebné disponovať vlastnými zdrojmi na pokrytie nákladov
na začiatku projektu, kým nám budú preplatené prvé faktúry,
spolufinancovanie – vlastné prostriedky, resp. prostriedky z iných zdrojov, ktoré musia byť do projektu
vložené (5 %, 10 %, 15 %, 25 %, 50 %...).
Financovanie projektu je potrebné dokumentovať v jednoduchom, príp. podvojnom účtovníctve,
originálmi a kópiami účtovných dokladov. Kópie účtovných dokladov je potrebné predložiť a zoradiť podľa
rozpočtových položiek, tak ako udáva rozpočet.
V záverečnom vyúčtovaní nie sú akceptované účtovné doklady položiek, ktoré nie sú predmetom
rozpočtu ani účtovné doklady, ktoré nespadajú do obdobia trvania projektu.
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VIII.5.3 Riadenie časových zdrojov
Každý projekt má svoju časovú štruktúru a je ohraničený svojím začiatkom a svojím koncom. Počas
prípravy plánu aktivít bolo potrebné urobiť niekoľko hlavných krokov:
> Zostaviť zoznam hlavných aktivít – tieto sumarizujú, čo sa v rámci projektu musí vykonať, aby boli
dosiahnuté ciele/výsledky projektu.
> Rozdeliť hlavné aktivity na menšie zvládnuteľné úlohy – na zjednodušenie a uľahčenie realizácie,
organizácie a riadenia sú aktivity rozpracované na čiastkové subaktivity a každá subaktivita je rozdelená
na čiastkové úlohy. Každá úloha môže byť takto pridelená konkrétnemu zodpovednému človeku a stáva
sa krátkodobým cieľom.
> Určiť postupnosť a závislosť medzi aktivitami a úlohami – tento krok zahŕňa usporiadanie aktivít v takom
poradí, v akom by mali byť aktivity realizované. Dôležité je dodržanie závislosti aktivít (napr. vzdelávanie
študentov kurzu pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov: Kontaktovanie a kontrahovanie
lektorov; Príprava učebných osnov; Príprava učebných materiálov; Nábor študentov; Výučba; Skúšanie
a vystavenie certifikátov).
> Určiť predpokladaný začiatok, trvanie a dokončenie každej aktivity a úlohy – špecifikovať časový plán
aktivít, urobiť realistický odhad trvania každej úlohy a začleniť ju do plánu aktivít, kde sa určí jej
pravdepodobný začiatok a koniec.
> Identifikovať (určiť) indikátory progresu – míľniky, ktorými sa dá monitorovať realizácia projektu – míľniky
sú prostriedkom na implementáciu, manažovanie a monitorovanie projektu. Sú to kľúčové
udalosti/skutočnosti, ktoré poskytujú možnosť hodnotiť (merať) vývoj projektu. Najjednoduchším
míľnikom je dátum skompletizovania (ukončenia) každej aktivity.
> Definovať kvalifikácie potrebné na implementáciu aktivít a úloh – tento krok zahŕňa špecifikovanie
odborných znalostí a skúseností členov projektového tímu, potrebných pre konkrétny projekt. Takáto
špecifikácia umožňuje zhodnotiť uskutočniteľnosť projektu z hľadiska ľudských zdrojov organizácie.
> Rozdeliť úlohy medzi členov projektového tímu – s rozdelením jednotlivých úloh súvisí aj zodpovednosť
za dosiahnutie stanovených míľnikov. Každý člen tímu sa s pridelenou úlohou stáva zodpovedným
projektovému manažérovi a tiež ostatným členom tímu. Predtým ako pridelíme úlohu konkrétnemu
členovi tímu, musíme zvážiť jeho kvalifikáciu, schopnosti, zručnosti a skúsenosti. Pri delegovaní úloh
členom tímu je nevyhnutné, aby presne pochopili, čo sa od nich vyžaduje.
V prípade, že projekt neprebieha podľa schváleného časového harmonogramu, aktivity sa neplnia
podľa plánu a dohodnutých úloh, projekt sa dostáva do krízy. Kritické momenty by sa mali predvídať
pri plánovaní projektu.
Pravidelný monitoring postupu a napredovania projektu pomáha pri predchádzaní krízovým
situáciám a pri vytváraní stratégií ich riešenia.
Projektový manažér by mal mať pevnú kontrolu nad fungovaním celého projektu a jednou z jeho
najdôležitejších zodpovedností je hneď riešiť krízové situácie, ktoré môžu mať vplyv na priebeh celého
projektu.
VIII.5.4 Priebežná kontrola a hodnotenie implementácie projektu
Priebežná kontrola (monitoring) je zameraná na práve prebiehajúce aktivity. Jej úlohou je zistiť, či
tieto aktivity prebiehajú v súlade s plánom a stanovenými cieľmi. Priebežná kontrola sa praktizuje formou
pozorovania a zisťovania.
Proces priebežného monitorovania každého projektu/aktivity umožňuje určiť
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mieru úspešnosti v dosahovaní stanovených cieľov,
reálny čas, kedy budú naplánované aktivity ukončené,
slabé miesta projektového plánu,
silné stránky, slabé miesta, prednosti a vhodnosť projektu vzhľadom na cieľové skupiny a stanovené ciele.
Priebežné monitorovanie projektu umožňuje posúdiť, pozmeniť a v prípade potreby vylúčiť či doplniť
stratégie, ciele a potrebné aktivity ovplyvňujúce projekt počas jeho realizácie. Preto sa monitoring
uskutočňuje počas celého obdobia realizácie projektu. Ak obmedzíme monitoring iba na koniec úlohy alebo
činnosti, potom je príliš neskoro napraviť akékoľvek omyly.
Monitoring typu áno/nie určuje len to, či daná úloha bola splnená. Tento druh monitoringu môžeme
využívať v niektorých prípadoch, zaberie relatívne málo času a môže byť vykonávaný personálom. (Napríklad
je možné ľahko zistiť, či boli vykonané rezervácie miestností; objednaná firma, ktorá bude zabezpečovať
občerstvenie na konferencii a pod.).
Kontinuálny monitoring vyhodnocuje kvalitu realizácie úlohy, ktorá sa plní. Tento typ monitoringu
umožňuje organizácii v prípade potreby urobiť okamžité zmeny.
Je dobré, keď sa do procesu monitorovania a hodnotenia zapoja tí, ktorí plnia alebo sú zodpovední
za stanovené úlohy/aktivity projektu. Keď sa členovia pracovného tímu zúčastňujú na plánovaní monitoringu
a akceptujú jeho potrebu, urobia v prípade potreby zmeny či nápravy ešte pred vstupom kontrolóra (v našom
prípade projektového manažéra) a nie až po jeho upozornení na nedostatky. Takýto monitoring motivuje
k lepším výkonom.
Keď monitoring demonštruje potrebu nápravy, je potrebné ju zamerať na úlohu, nie na pracovný tím.
Samozrejme, práca členov tímu sa musí tiež sledovať a nedostatočná alebo nekvalitná práca primerane
napraviť.
Monitoring by bol zbytočný, ak organizácia alebo projektový manažér nevyužije výsledky monitoringu
na uskutočnenie zmien/náprav. O všetkých informáciách zhromaždených prostredníctvom monitoringu
musia byť informovaní tí, ktorí tieto informácie potrebujú.
Na strane organizácie a jej pracovníkov musí byť odhodlanie uskutočňovať zmeny/nápravy navrhnuté
na základe monitoringu. V niektorých prípadoch sú potrebné personálne zmeny, aby sa poistili opatrenia
zamerané na zlepšenie.
VIII.5.5 Komunikácia a stratégia vzťahov s verejnosťou (public relations)
Dobre pripravená stratégia vzťahov s verejnosťou môže organizáciám pomôcť účinnejšie
a efektívnejšie napĺňať poslanie a ciele samotnej organizácie a rovnako aj konkrétneho projektu.
Pracovníci public relations musia byť pripravení odpovedať na celé spektrum zvedavých otázok
verejnosti a príslušných kontrolných orgánov. Medzi najčastejšie otázky patria:
> Kto ste a načo ste? O čo vo vašom projekte ide? Komu je váš projekt adresovaný? Ako je možné sa
do neho zapojiť?
> Ozaj robíte to, čo hovoríte, že robíte? Hovoríte pravdu? Je vaša pomoc reálna? Prečo nerobíte viac? Prečo
nespojíte sily s ďalšími organizáciami na tomto poli?
> Kto a ako vás riadi? Aká je kvalifikácia vašich pracovníkov? Kto pôsobí vo vašich správnych radách? Koľko
dobrovoľníkov vám pomáha?
> Kto vás financuje? Ako hospodárite s prostriedkami?
Takýchto a podobných otázok, na ktoré musia pracovníci PR odpovedať, je naozaj veľa. Kvalita
odpovedí, či už v masmédiách alebo v príslušnej časti odbornej verejnosti a pod., ukazuje rozdiel medzi
dobrými a zlými PR.
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S propagáciou organizácie a jej projektov úzko súvisí takzvaná diseminácia (šírenie, rozširovanie)
výsledkov projektu. V tomto prípade diseminácia predstavuje určitý proces komunikácie, pomocou ktorého
sa distribuujú informácie medzi jednotlivých členov spoločnosti. Cieľom diseminácie je rozširovať
a propagovať výsledky projektu verejnosti tak, aby prijala alebo sa aspoň oboznámila s novými poznatkami,
myšlienkami, výrobkami či postupmi, ktoré vznikli, alebo boli použité v priebehu projektu.
Väčšina poskytovateľov grantov kladie veľký dôraz na disemináciu výsledkov. Otázky diseminácie,
diseminačnej stratégie, ako aj preukázateľné schopnosti a kapacity pre disemináciu výsledkov sú dôležitou
súčasťou projektových zámerov. Diseminačné aktivity (napr. propagačná, alebo osvetová kampaň,
zorganizovanie konferencie, výroba propagačných materiálov, publikovanie článkov a pod.) sa zvyknú
opisovať ako samostatné projektové aktivity a vyčleňuje sa na ne adekvátny rozpočet.
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VIII.6 Fáza projektu „hodnotenie“
Ukončením projektových aktivít si manažéri projektov ešte nemôžu vydýchnuť, práve naopak.
Po realizácii naplánovaných aktivít prichádza na rad záverečné hodnotenie projektu. Až po tejto náročnej fáze
je možné projekt uzavrieť.
Pri hodnotení projektov sa používajú rôzne hodnotiace nástroje, procesy a ich názvy sa často
zamieňajú. Ako sme už spomínali vyššie, Európska komisia rozlišuje štyri základné nástroje – monitoring,
pravidelná kontrola, evaluácia, audit.
V zásade rozoznávame dva základné druhy hodnotenia:


Externé hodnotenie vykonáva externý hodnotiteľ, ktorý nie je členom projektového tímu ani
organizácie. Mal by dobre ovládať zásady projektového manažmentu, aby bol schopný posúdiť procesy
v rámci realizovaného projektu. Využitie externého evaluátora prispieva k objektivite hodnotenia
priebehu projektu/programu.



Interné hodnotenie vykonáva projektový tím v rámci priebehu projektu smerom k poskytovateľovi
finančnej pomoci/grantu formou priebežných a záverečných správ.
V tejto časti sa budeme venovať trom aspektom záverečného hodnotenia projektov:
vyhodnotenie projektu;
písanie a zasielanie obsahových a finančných správ;
príprava budúcich aktivít/nových nadväzných projektov.

>
>
>

Vyhodnotenie projektu
Záverečné hodnotenie porovnáva reálny prínos projektu s plánom. Posudzujeme dopad projektu
na život cieľových skupín a celú komunitu, analyzujeme výsledky a využívame skúsenosti pochádzajúce
z projektu pre budúce aktivity organizácie a plánovanie projektov.
Pri záverečnom hodnotení projektu vám môžu pomôcť nasledujúce otázky:
V spojitosti s projektovým plánovaním:
> Analýza (problémov, cieľov, stratégií, zainteresovaných skupín) – Bola platná? Bola adekvátna? Je stále
platná? Čo sa odvtedy zmenilo?
> Projekt a realizujúca organizácia – Podporila organizácia projekt? Vyskytli sa nejaké prekážky? Stretli ste
sa s nejakým odporom a ak áno, ako ste ho vyriešili? Mali ste nejakých neprajníkov? Ako mohli oni
profitovať zo samotného projektu?
> Osobná motivácia – Boli vaše motivačné faktory naplnené? Našli ste nové? Čo ste získali? Budete
v budúcnosti opäť organizovať projekt?
> Ciele projektu – Boli jasné a spĺňali kritérium SMART? Korešpondovali s cieľmi organizácie a cieľovými
skupinami? Zmenili sa ciele počas realizácie projektu? Aká by bola situácia v organizácii (spoločnosti,
komunite), ak by sa projekt neuskutočnil?
> Časový plán projektu – Dodržali ste časový plán? Bol realistický? Ak sa zmenil, aké dôsledky
(pozitívne/negatívne) to malo na priebeh projektu?
> Program aktivít – Bol realistický? Bola reakcia/odpoveď/účasť cieľových skupín taká, akú ste očakávali?
Podporovali aktivity aktívnu účasť? Mali ste nejakých neprajníkov?
V spojitosti s implementáciou projektu:
> Finančná stránka projektu – Odkiaľ ste získali zdroje potrebné na realizáciu projektu? Vyskytol sa nejaký
problém? Kto finančne podporil projekt? Boli peniaze použité najlepším možným spôsobom? Koľko
projekt stál?
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>

Tímový manažment – Kto bol zapojený do realizácie projektu? Boli pracovné úlohy jasne stanovené? Aká
bola motivácia a očakávania spolupracovníkov? (Zistili ste to? Ako boli podporení?) Ako boli vybraní
a zaškolení? Ako boli odmenení? Ako by ste zhodnotili prácu jednotlivých členov tímu?
> Ostatné zdroje – Aké ďalšie zdroje, iné ako finančné, ste mali možnosť využiť v projekte? Aké nové
skúsenosti ste získali počas organizovania projektu?
> Partneri projektu – Zapojili ste aj iné partnerské organizácie do projektu? Mohol aj niekto iný profitovať
z projektu než jeho účastníci?
V spojitosti s hodnotením projektu:
> Hodnotenie projektu – Aké hodnotenia boli vykonané počas realizácie projektu? Kto sa zapojil
do hodnotenia? Aké boli závery hodnotení? Kto ich spravil? Hodnotili ste projekt so svojimi kolegami,
vedúcimi organizácie, účastníkmi, partnermi?
> Dopad projektu – Aké zmeny sa uskutočnili ako výsledok projektu?
VIII.6.1 Písanie a zasielanie obsahových a finančných správ
Súčasťou hodnotenia by malo byť aj písanie záverečnej správy. V niektorých prípadoch, keď ide
o dlhodobejší projekt, je potrebné napísať aj správu priebežnú. Dôkladne a profesionálne spracovaná správa
o projekte je dôležitá nielen pre vnútorné potreby organizácie, ale hlavne kvôli transparentnosti a prezentácii
výsledkov projektu u donora. Zároveň všetky finančné prostriedky použité v rámci projektu musia byť
adekvátne dokladované tak, aby bolo evidentné, že ich vynaloženie bolo efektívne.
Obsah správ
Záverečná správa by mala obsahovať:
1. Identifikačnú časť – názov projektu, názov organizácie, ktorá projekt realizuje, obdobie od začiatku
po termín záverečnej (priebežnej) správy, autor správy, celková suma rozpočtu, určená na realizáciu projektu
(v závislosti od adresáta správy je potrebné vyznačiť aj zmluvnú sumu donorov a výšku prvej splátky, výšku
sponzorského príspevku a pod.).
2. Zhodnotenie realizácie projektu
– opis aktivít vykonaných v danom období,
– zhodnotenie kompatibility realizovaných aktivít s navrhovanými aktivitami v projekte,
– porovnanie cieľa/cieľov a dosiahnutých/očakávaných výsledkov,
– dodržanie časového a obsahového harmonogramu projektu, opis reálne vykonaného časového
a obsahového harmonogramu,
– zhodnotenie práce zamestnancov, ktorí sa podieľali na realizácii projektu, príp. iných osôb zapojených
do projektu,
– využitie materiálno-technického vybavenia zakúpeného pre potreby projektu,
– opis prínosov a neúspechov pri realizácii projektu,
– problémy pri plnení projektu, problémy očakávané v ďalšom období trvania projektu,
– zmeny v personálnom obsadení, príp. iné zmeny v organizácii,
– podrobnosti rozpočtu projektu (uvedenie aktuálneho čerpania rozpočtu ku dňu podávania priebežnej
správy, či vyúčtovanie celého projektu podľa rozpočtovej tabuľky).
3. Vplyv výsledkov projektu – Táto časť je zameraná na zhodnotenie vplyvu výsledkov projektu na cieľové
skupiny, na organizáciu realizujúcu projekt, na komunitu, príp. celú spoločnosť - stručné zhodnotenie reakcie
cieľových skupín a reakcie zo strany komunity či celej spoločnosti, dosah vplyvu výsledkov projektu (počet
oslovených jednotlivcov, územný - celoštátny, resp. regionálny dosah projektu), zhodnotenie vplyvu projektu
na ďalšiu činnosť realizujúcej organizácie, zhodnotenie skúsenosti z administrovania a manažovania projektu,
plán činnosti organizácie do budúcnosti, zhodnotenie prínosu spolupráce s ostatnými partnermi projektu,
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zhodnotenie prínosu v prezentácii projektu a organizácie pred verejnosťou, zhodnotenie získaných
vedomostí a skúseností počas realizácie projektu a pod.
4. Dokumentácia výsledkov a výstupov projektu – V tejto časti záverečnej správy realizujúca organizácia
zdokumentuje informácie o krokoch, ktoré boli urobené na to, aby sa sponzori, donori a pod. identifikovali
ako zdroj financovania projektu (tlačoviny, letáky, pozvánky a i.), prehľad tlače ohľadom realizácie projektu,
fotodokumentácia, videodokumentácia, iné materiály charakterizujúce projekt.
5. Finančná časť – zhodnotenie skúseností zo získavania finančných prostriedkov a ich využitia, zhodnotenie
schopnosti získať podporu z viacerých zdrojov, finančná stratégia organizácie po ukončení projektu, finančné
vyúčtovanie projektu.
VIII.6.2 Budúce aktivity organizácie
Každý projekt má svoj začiatok a aj svoj koniec. Často ukončenie jedného projektu v praxi znamená
začiatok projektu ďalšieho. Preto by malo byť súčasťou záverečného hodnotenia aj plánovanie ďalších aktivít.
Na základe hodnotenia získavame skúsenosti pochádzajúce z projektu, ktoré využívame pre budúce aktivity
organizácie – plánovanie projektov, činností a stratégií pre ďalšie sociálne projekty.
V záverečnej fáze projektu je preto vhodné odpovedať aj na nasledujúce otázky:
a) Inicioval projekt nejaké zmeny vo vašej organizácii, v súvislosti s účastníkmi projektu, v komunite, alebo
v rámci celej spoločnosti (legislatívne zmeny)?
b) Vznikli nejaké nové trendy (poskytovania pomoci, vzdelávania a pod.)?
c) Vznikli nové problémy, ktoré je potrebné do budúcnosti riešiť?
d) Čomu je potrebné venovať pozornosť aj po skončení projektu?
Návrh budúcich aktivít, súvisiacich s realizovaným projektom by mal byť uvedený v záverečnej časti
projektu aj v prípade, ak uskutočnenie navrhovaných aktivít nie je možné. Navrhované budúce aktivity sú
často prirodzene realizované ako výsledok predchádzajúcich projektov. V takomto prípade sa tieto aktivity
spracúvajú ako nové projekty, ktoré sa začnú realizovať rovnakým spôsobom ako každý projekt – analýzou
potrieb spoločnosti .
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IX.

Slovník používaných pojmov

Kľúčové kompetencie – jedná sa o kompetencie, s pomocou ktorých je možné v danom okamžiku zastávať
veľký počet pozícií a funkcií, a ktoré sú vhodné k zvládaniu problémov celého radu väčšinou nepredvídateľne
sa meniacich požiadaviek v priebehu života. Medzi kľúčové kompetencie napríklad patria: schopnosť vedome
a aktívne komunikovať a kooperovať (tvorivým spôsobom prispievať v skupinových procesoch); schopnosť
kriticky myslieť, schopnosť poznávať problémy a zodpovedajúcim spôsobom ich tvorivo riešiť; schopnosť
samostatne plánovať, realizovať a kontrolovať priebeh práce a jej výsledky, schopnosť prijať v primeranom
rámci zodpovednosť / spoluzodpovednosť; schopnosť rozvíjať proces vlastného učenia a myslieť
v súvislostiach a systémovo; schopnosť vecne posudzovať a kriticky hodnotiť vlastné, spoločné a cudzie
spôsoby práce a výsledky203.
Model reakcie na intervenciu (z angl. Model Response to intervention, skrat. RTI) – Ide o viacúrovňový
prístup k včasnej identifikácii a podpore študentov s poruchami učenia a správania, používaný v Amerike.
Tento proces začína univerzálnym skríningom všetkých detí v bežnej triede kvalifikovaným personálom. Počas
skríningu sa pozorne sleduje pokrok detí, s cieľom posúdiť mieru učenia a úroveň výkonnosti jednotlivých
žiakov. Žiakom s problémami pri vypracovaní zadaných úloh sa odporučí podrobnejšie monitorovanie alebo
intervencie s odstupňovanými úrovňami intenzity, aby sa zlepšila ich miera učenia.
1. úroveň intervencie pre žiakov, ktorí boli identifikovaní ako „ohrození“ spočíva v doplnkovej výučbe počas
maximálne ôsmich týždňov. Počas tohto obdobia sa sleduje pokrok žiakov pomocou validovaného
skríningového systému, akým je meranie založené na učebných osnovách. Na konci tohto obdobia sa žiaci,
ktorí vykazujú výrazný pokrok, zvyčajne vracajú do pravidelného učebného programu. Žiaci, ktorí
nepreukazujú primeraný pokrok, sa presunú do 2. úrovne intervencie.
2. úroveň intervencie pre žiakov, ktorí nedosahujú primeraný pokrok spočíva v poskytovaní čoraz
intenzívnejšej výučbe, prispôsobenej ich potrebám na základe úrovne výkonnosti a miery pokroku v rámci
vyučovania všeobecných učebných osnov v malých skupinách. V počiatočných ročníkoch (MŠ – 3. ročník ZŠ)
sú intervencie zvyčajne zamerané na oblasť čítania a matematiky. Túto úroveň podpory môže byť
poskytovaná dlhodobo, spravidla by nemala prekročiť obdobie koncoročnej klasifikácie v danom školskom
roku. Žiaci, ktorí aj naďalej vykazujú príliš malý pokrok na tejto úrovni intervencie, prechádzajú do 3. úrovne
intervencie.
3. úroveň intervencie spočíva v intenzívnej podpore a komplexnom hodnotení. Intenzívna podpora zahŕňa
individuálne a intenzívne intervencie, zamerané na deficity žiakov. Ak žiaci nedosiahnu pokrok v reakcii
na tieto cielené intervencie, absolvujú komplexné vyšetrenie, ktoré stanoví ich spôsobilosť na špeciálne
vzdelávacie služby podľa zákona o zlepšovaní vzdelávania jednotlivcov so zdravotným postihnutím.
Rozhodnutia o intenzite a trvaní intervencií v rámci špeciálnych vzdelávacích služieb sú založené
na individuálnej reakcii študentov na výučbu.
Školy, ktoré využívajú tento prístup, informujú rodičov o intervenciách, pokrokoch žiakov, cieľoch
vo vzdelávaní aj správaní dieťaťa.204
Metodika sociálnej práce – rozumieme súbor postupov, pracovných spôsobov, pravidiel, prostriedkov
a metód, ktoré sociálnu prácu robia systematickou, koncepčnou, efektívnou a časovo menej náročnou.

203
204

Belz, Siegrist, 2001
http://www.rtinetwork.org/learn/what/whatisrti)
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Metódy sociálnej práce – sú spôsoby ako dosiahnuť vopred stanované ciele prostredníctvom profesionálnej
činnosti sociálnych pracovníkov pri práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou alebo inštitúciou.205
Motív – motív predstavuje pre človeka vnútornú psychickú silu, ktorá ho vedome alebo nevedome aktivuje
k činnosti, ktorej cieľom je dosiahnutie stavu psychického nasýtenia, uspokojenia z dosiahnutého cieľa206.
Nepriaznivá sociálna situácia – oslabenie alebo strata schopností riešiť vzniknutú situáciu tak, aby toto
riešenie podporovalo sociálne začlenenie a ochranu pred sociálnym vylúčením (napríklad z dôvodu veku,
nepriaznivého zdravotného stavu, kvôli krízovej sociálnej situácii, životným návykom a spôsobu života
vedúcemu ku konfliktu so spoločnosťou, kvôli sociálne znevýhodňujúcemu prostrediu, kvôli ohrozeniu práv
a záujmov trestnou činnosťou inej fyzickej osoby alebo z iných závažných dôvodov).
Pomáhajúce profesie – profesie, ktorých teórie, výskum a prax sa zameriavajú na pomoc druhým,
identifikáciu a riešenie ich problémov a na získavanie nových poznatkov o človeku a jeho podmienkach
k životu tak, aby pomoc bola účinnejšia. Ide napríklad o lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov,
špeciálnych pedagógov, fyzioterapeutov, balneologických pracovníkov a pod.207 Pomáhajúce profesie tak
predstavujú pomerne široký súbor najrôznejších povolaní majúcich vzťah k bezprostrednej práci s ľuďmi.
Profesiogram – je všestranným, výstižným, komplexným a prehľadným opisom pracovnej činnosti / profesie
a z nej vyplývajúce nároky na odborné psychické, fyzické a sociálne dispozície človeka, ktorý ju má vykonávať.
Profesiogram sa dá použiť pri výbere, vyhľadávaní a prijímaní pracovníkov, pri ich rozmiestňovaní;
pri posudzovaní pracovnej spôsobilosti; pri zisťovaní príčin pracovného neúspechu; pri hodnotení
pracovníkov; ako podklad pre normovanie pracovného výkonu; pri hľadaní rezerv vnútri organizácie;
pri zvyšovaní produktivity práce; pri plánovaní kvalifikačnej štruktúry zamestnancov organizácie;
profesiogramy môžu tvoriť podklady na porovnanie jednotlivých profesií z hľadiska rizikovosti, zo zreteľom
na fyzickú, senzorickú a psychickú záťaž a stres. Profesiogramy sa môžu neustále vyvíjať, dopĺňať a meniť.
Profesionalizácia sociálnych pracovníkov – proces nadobúdania konkrétnych profesionálnych znakov
(osobnostných charakteristík, zručností, vedomostí), ktoré sú potrebné a nevyhnutné na odborný
a profesionálny výkon práce sociálneho pracovníka. Zároveň profesionalizáciu sociálnych pracovníkov
vnímame aj ako konečný stav, v zmysle nadobudnutia profesionálnych znakov, ktoré sociálneho pracovníka
zaraďujú k profesionálom.
Schopnosti – Schopnosti sú predpoklady úspešného vykonávania určitej činnosti a dosiahnutia určitej úrovne
výsledkov. Z praktického hľadiska môžeme schopnosti rozdeliť na mentálne vedomosti a spôsobilosť ich
praktického využitia a zručnosti ako dispozície k manuálnym úkonom208. Zručnosti sú teda elementy
schopností, ktoré vyjadrujú spôsobilosť priviesť schopnosti k praktickému využitiu. Vznikajú v procese učenia,
opakovaním príslušných úkonov a operácií. V plánovanom procese rozvoja sa prostredníctvom vlastnej
skúsenosti jednotlivci učia zručnosti prepájať medzi sebou, pričom vychádzajú aj z nadobudnutých
vedomostí, čím sa zo zručností stávajú schopnosti. Jedná sa tak o proces učenia a získavania skúseností209 –
čo sa jedinec naučí pri jednej príležitosti, určí a modifikuje jeho výkon pri nasledujúcej podobnej situácii210.
Takto sú schopnosti chápané aj v tomto dokumente.
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Sociálna práca – Sociálna práca je na praxi založená profesia a vedecká disciplína, ktorá podporuje sociálnu
zmenu a rozvoj, sociálnu súdržnosť, posilnenie a oslobodenie ľudí. Hlavnými princípmi sociálnej práce sú:
sociálna spravodlivosť, dodržiavanie ľudských práv, kolektívna zodpovednosť a rešpekt k rozmanitosti.
Sociálna práca zapája ľudí a štruktúry do riešenia životných výziev a zvyšovania kvality ich života, opierajúc sa
o teórie sociálnej práce, sociálnych a humanitných vied, ako aj o znalostí domáceho prostredia211.
Sociálny problém – ide o situáciu, ktorú vníma ten, kto sa v nej ocitol ako náročnú, ťažko zvládnuteľnú až
neriešiteľnú. Vzniká vtedy, keď jednotlivec, rodina, skupina, alebo komunita nemôže napĺňať spoločnosťou
akceptované potreby (bývanie, stravovanie, vzdelávanie, zamestnanie a pod.).
Sociálne problémy žiakov v školstve môžu byť:
– osobné problémy (problémy fyzického, duševného zdravia, poruchy správania, delikventné správanie,
páchanie trestnej činnosti, obete trstenej činnosti, zneužívanie drog, rizikové sexuálne správanie, teen
tehotenstvo...);
– rodinné problémy (domáce násilie, týranie, zneužívanie, zanedbávanie detí, opustené deti, chudoba,
nezamestnanosť rodičov, rozvod, bezdomovectvo, rodičia vo/po výkone trestu odňatia slobody, rodičia
s obmedzenou schopnosťou samostatne fungovať a rôzne rodinné traumy...);
– systémové školské problémy (záškoláctvo, predčasne ukončená školská dochádzka, šikana, kyberšikana);
– problémy na úrovni komunity, spoločnosti (násilie, zločin, rozpadajúce sa štvrte, nedostatok komunitných
služieb, rasizmus a chudoba, utečenci, migranti, ľudia odlišnej kultúrnej príslušnosti...).
Sociálna práca je vo svojej podstate spoločenskou odpoveďou na sociálne problémy v spoločnosti.
Techniky v sociálnej práci – sú detailne popísané a v praxi osvedčené postupy a zručnosti sociálnych
pracovníkov, sú používané v súlade s metódami, v rámci ktorých sú aplikované na dosiahnutie vopred
stanovených cieľov. Viažu sa na konkrétne profesionálne konanie, čiže ide o čiastkové aspekty zvolenej
metódy.212

211

Jedná sa o globálnu definíciu profesie sociálnej práce, ktorá bola schválená Valným zhromaždením Medzinárodnej
federácie sociálnych pracovníkov (www.ifsw.org) a Valným zhromaždením Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce
(http://www.iassw-aiets.org/) v júli 2014.
212
Mátel, Hardy, 2013; Levická, 2006

203 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

X.

Zoznam bibliografických odkazov a použitej literatúry

ATKINSON, R. L., et al. Psychologie. Praha: Portál, 2003. 751 s. ISBN 80-7178-640-3
BAGALOVÁ, Ľ.; BIZÍKOVÁ, Ľ.; FATULOVÁ, Z. Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie v školách.
Bratislava: ŠPÚ, 2015. 154 s. ISBN 978-80-8118-143-6
BARÁT, J. - KOLEKTÍV AUTOROV. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: Centrum prevencie
a riešenia konfliktov, 2000. 308 s. ISBN 80-968095-3-9
BEČKOVÁ, I.; VIŠŇOVSKÝ, P. Farmakologie drogových závislostí. Praha: UK, Karolinum, 1999. ISBN 978-807184-864-6
BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. 355 s. ISBN 80-7178-479-6
BENEDICT, H. To není vaše vina! /Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. Rádce pro ženy, muže, dospívající,
jejich přátele a rodiny./, Praha: One Women Press, 2003. ISBN 80-86356-17-5
BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996. 329 s. ISBN 80-85839-09-1
BLATNÝ, M. et al. (Eds.). Sociální procesy a osobnost: sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR
a SCAN Tišnov, 2002. ISBN 80-86620-02-6
BOOTH, T., AINSCOW, M. Index inklúzie: Príručka na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Bratislava:
Nadácia pre deti Slovenska, 2019. ISBN: 978-80-89403-19-6
CAMPBELL, W. H.; ROHRBAUGH, R. M. Biopsychosociálny prístup - manuál. Bratislava: Vydavateľstvo F, Pro
mente sana s.r.o, 2016. 172 s. ISBN 978-80-88952-85-5
DOBRZYNSKA, M.A.; BADURA, M.W. Krízová intervencia a sexuální zneužívání dětí. In Sborník přednášek.
Praha: Společnost pro podporu zdraví dětí a dospívajících, 2000.
DONNELLY, J.; GIBSON, J.; IVANCEVICH, J.; DOLANSKÝ, V. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 815
s. ISBN 80-7169-422-3
DRDULOVÁ, T. Začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením do prostredia materskej školy. „Aj ty si medzi
nami vítaný“. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 94 s. ISBN:978-80-565-0001-9
DUNDA, J. a kol., Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej
sústavy, Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2013. 76 s.
DUNOVSKÝ,J.; DYTTYCH,Z.; MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě, Praha: Grada, 1995.
ISBN 80-7169-192-5
FISHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 224 s.. ISBN 978-80-247-2781-3
GABURA, J.; PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 8085850-10-9
HALL, C.S.; LINDZEY, G. Psychológia osobnosti. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 510
s. ISBN 80-08-03384-3
HANUŠ, P. Krizová intervence. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 23 s. ISBN 80-86991-84-9
HANUŠOVÁ, J. Komerční sexuální zneužívání. Právo a rodina, 2006. ISSN 1212-866X
HARTL, P.; HARTLOVÁ, H.. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5
HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. 208 s. ISBN 80-7178-715-9
HONZÁK, R. Krize v životě, život v krizi. Praha: Road, 1994. 129 s. ISBN 80-83385-60-00
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8
JEDLIČKA R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. 478 s.ISBN 80-7312-038-0
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN: 807201-630-X
JEŘÁBKOVÁ, S. Učíme se zvládat vlastní agresivitu. Praha: Projekt Odyssea, 2007. 29 s. ISBN 978-80-87145-09-8
KLIMPL, P. Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci. Praha: Grada, 1998. 167 s. ISBN 80-7169-324-3
KOCOURKOVÁ, J.; KOUTEK, J. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 80-7178-732-9
204 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
KOLAŘÍK, M. (ed.) Studijní texty pro metodiky prevence sociálně patologických jevů. Olomouc, Katedra
psychologie FF UP, 2007. ISBN 80-7326-118-9
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X
KOLÁŘ, M. Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita, 2005.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese: Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické
a zdravotnické profese. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 80-7178-492-X
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-551-2
LABÁTH, V. a kol. Riziková mládež. Praha: SLON, 2001. ISBN 80-85850-66-4
LENGYEL, P. ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA (online) 3.3.2017
https://edusmile.sk/wp-content/uploads/2016/08/%C5%A0kolsk%C3%A1-soc.pr%C3%A1ca.pdf
LESSA, N.R.; GILBERT, D.S. Living with alcoholism and drug addiction. New York: Infobase Publishing Inc.,
2009. ISBN 13 978-0-8160-7326-9
LUCIA, A. D.; LEPSINGER, R. The art and science of competency models: Pinpointing critical success factors in
organizations. New York: Pfeiffer, 1999. 197 s. ISBN 0- 7879-4602-8
MACEK, P. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999. 207 s.
ISBN 80-7178-348-X
MAJTÁN, M. a kolektív. Projektový manažment. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1995. ISBN
80-225-0617-6
MAREŠ, J. a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících II. Hradec Králové: Nucleus, 2002. 188 s. ISBN 80-86225-25-9
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003a. 287 s. ISBN 80-7178-549-0
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003b. 384 s. ISBN 80-7178-548-2
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003. ISBN 807178-771-X
MATULAYOVÁ, T. Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky. Časopis Sociální
práce/Sociálna práca. (online) 3.3.2017 http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=2&clanek=480
MÁTEL,
A.
Etické
princípy
sociálnej
práce.
Bratislava,
2015.
(online)
3.3.2017
http://www.prohuman.sk/socialna-praca/eticke-principy-socialnej-prace
MÁTEL, A. – HARDY, M. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava: VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013.
507 s. ISBN 978-80-8132-074-3.
MIŽÍČKOVÁ, Ľ; SUROVCOVÁ, A. Kto sa práve nerodí, umiera. Bratislava: Združenie Umenie pomoci, 2004. 80
s. ISBN 80-969229-4
MLČÁK, Z. Emergentní psychologie a krizová intervence. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 62 s. ISBN 807368-036-X
MYDLÍKOVÁ, E. Manažment v sociálnej práci. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2004. 112 s. ISBN 80-89185-04-5
MYDLÍKOVÁ, E. a kol. Štandardy kvality sociálneho poradenstva. Bratislava: ASSP, 2005. 99 s. ISBN: 80969215-2-5
MYDLÍKOVÁ, E.; GABURA, J.; SCHAVEL, M. Sociálne poradenstvo. Bratislava: ASSP, 2005. 67 s. ISBN 80968713-1-5
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. 336 s. ISBN 80-200-0628-1
NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. 507 s. ISBN 80-200-0993-0
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. NASW Guidelines for Social Worker Safety in the Workplace.
2013. (online) 3.10.2017
https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=6OEdoMjcNC0%3d&portalid=0
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. NASW Standards for School Social Work Services.
Washington, 2012. (online) 3.10.2017
https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=1Ze4-9-Os7E%3d&portalid=0

205 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. NASW Standards and Indicators for Cultural Competence in
Social Work Practice. Washington, 2015. (online) 3.10.2017
https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=WmWvxnhEnmI%3d&portalid=0
NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. s. 168. ISBN 80-903070-0-0
NAVRÁTIL, P.; MUSIL, L. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia: Sborník prací fakulty
sociálních studií, 2000. č. 5: s. 127 – 163
NEŠPOR, K. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-515-6
NOVOMESKÝ, F. Drogy. História-medicína-právo. Martin: Alfa Print, 1996. ISBN 97880-88719-49-6
ONDREJKOVIČ, P. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001. 310 s. ISBN 80-224-0685-6
PARDEL, T.; BOROŠ, J. Základy všeobecnej psychológie. Bratislava: SPN, 1975. 453 s. ISBN 80-239-0860-X
PEŠOVÁ, I.; ŠAMALÍK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 80-2471216-4
PLAMÍNEK, J.; FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. 180 s. ISBN 80-247-1074-9
POPELOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6
POPPER, M., BIANCHI, G., LUKŠÍK, I. Sociálne ospravedlnenie rizikového sexuálneho správania. Bratislava:
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1997. On line text:
http://www.lfhk.cuni.cz/mares/sp/casopis/98/clanky/popperaj.htm
PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing, 1997. 230 s. ISBN 80-7169-434-7
PROVAZNÍK, V. KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE, 1996. 212 s., ISBN 80-7079-283-3
RYMEŠ, M. Osobnost a práce. In: ŠTIKAR, J. a kolektív autorov. Psychologie ve světě práce. Praha: Univerzita
Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003. s. 89 - 136. ISBN 80-246-0448-5
SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava: ELITA, 2000. ISBN 80-8044-015-8
SHARLAND, E. The British Journal of Social Work. Young People, Risk Taking and Risk Making: Some Thoughts
for Social Work, 2006, vol. 7, no. 1
SKOČÍKOVÁ, M.; GANDELOVÁ, T.; THOLTOVÁ, J. Školská integrácia. (online) 20.1.2020
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/preview-file/skolska-integracia-987.pdf
SKYBA, M.; ŠOLTÉSOVÁ, D. Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2015. ISBN 978-80-555-1313-3
SLOVENSKÁ KOMORA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE. Etický kódex sociálneho
pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky, Bratislava, 2017. (online) 3.12.2017
http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2017/11/Eticky-kodex-2017.pdf
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/13/ EÚ, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX:32010L0013
SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal,
2004. 523 s. ISBN 80-86598-65-9
SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol. Normalita osobnosti. Praha: Avicenum, 1972. 231 s.
ŠIRŮČEK, J., ŠIRŮČKOVÁ, M., MACEK, P. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj
problémového chování v adolescenci. Československá psychologie, 51(5). 2007
ŠIŠLÁKOVÁ, M. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné
společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-044-2
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize: psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004a. 129 s. ISBN 80247-0888-4
ŠVEC,J.; JEŘÁBKOVÁ, S.; TESAŘOVÁ, V. Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. Praha: Projekt
Odyssea, 2007. ISBN 978-80-87145-26-5
VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J. Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál,
1999. 120 s. ISBN 80-7178-286-6
VASIĽOVÁ, V, LOVAŠOVÁ, S. Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí v podmienkach SR. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. 108 s. ISBN 978-80-8152-635-0
206 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. 872 s. ISBN 978-80-7367-414-4
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8
VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9
VYKOPALOVÁ, H. Sociálně patologické jevy v současné společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2002. 154 s. ISBN: 80-244-0337-4
VYMĚTAL, J. Duševní krize a psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1995. 88 s. ISBN 80-901773-4-4
WEISS, P.; URBÁNEK, V.; PROCHÁZKA, I. Koitální debut. Československá psychologie. Roč. 46, č. 2(1996)
WINKLER, J.; PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1997. 598 s. ISBN 80-7184-164-1
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
Zákon č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POUŽITÉ INTERNETOVÉ ZDROJE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_migra%C4%8Dn%C3%A1_kr%C3%ADza
https://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/novypodadresar
http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/
http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/ziaknadanim/
https://www.ucn.sk/vzdelavanie/inkluzia-ako-filozofia-ktora-ovplyvnuje-kazde-dieta
https://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html
https://www.minedu.sk/vzdelavanie-deti-cudzincov-education-of-children-of-foreigners/
http://www.ktochyba.sk/
http://www.cenacolo.sk
http://www.ikv.sk
http://www.zary.sk/virtualna_kniha.html

207 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

XI.

Prílohy

Zoznam príloh
Príloha č. 1

Vzor dokumentácie, ktorú vedie školský sociálny pracovník

Príloha č. 2

Návrh minimálneho štandardu špecializačného vzdelávacieho programu
pre školských sociálnych pracovníkov

Príloha č. 3

Profesiogram – školský sociálny pracovník

208 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Príloha č. 1

Vzor dokumentácie, ktorú vedie školský sociálny pracovník213

ZÁZNAMOVÝ HÁROK KLIENTA
Dátum prvej návštevy:
Názov a adresa poradenskej organizácie:
pobočka:

Evidenčné číslo:

ZÁZNAMY O JEDNOTLIVÝCH KONZULTÁCIÁCH A INTERVENCIÁCH
Meno a priezvisko klienta:

Dátum a miesto narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Kontaktná adresa / mail:
Telefón:

Dosiahnuté vzdelanie:

Profesionálna kariéra:

Iné vedomosti:
Zručnosti:
Rodinný stav:

Sociálne pomery celkove:

otec/matka:

financie:

zákonní zástupcovia:

podpory a štipendiá:

deti:

poistenie:

počet členov domácnosti:
Iniciátor prvej návštevy:

Formulácia klientovej objednávky:

Problém:
stručný popis problému:

čo už klient pre problém urobil:

s akými výsledkami:

Klientova stratégia riešenia problému:

Spolupracujúce inštitúcie:

213

Meno a priezvisko soc. prac.:

Použité metódy:

Podľa MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2005.
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Dátum

Popis intervencie
(priebeh, metódy, miesto, čiastkový výsledok)

Účastníci
(partneri, inštitúcie,
rodina,...)

Podpis

Vyhodnotenie a záver:
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Autor štúdie: Meno a priezvisko
Priezvisko a meno klienta:
Meno a priezvisko
Dátum a miesto narodenia:
dd.mm.rrrr, miesto narodenia
Bydlisko, kontakt na klienta:
Adresa
Dátum 1. kontaktu
Klient prišiel na podnet:
S klientom prišiel:
s klientom:
......
......
dd.mm.rrrr
1 SOCIÁLNA DIAGNOSTIKA
ANAMNÉZA
Zdravotná
......
Rodinná
......
Osobná
......
Profesionálna resp. školská
......
MAPA SPRÁVANIA KLIENTA
Motorická zložka
......

Kognitívno/afektívna
......

Fyziologická zložka
......

KLIENTOVA HYPOTÉZA
Vznik problému
......
Symptomatológia
......
Dôsledky na život klienta a jeho okolie
......
Čo všetko klient už pre vyriešenie urobil
......
DOKUMENTÁCIA K PRÍPADU
Vyžiadanie dokumentácie – spôsob a trvanie:
......
VÝSLEDKY ŠTANDARDIZOVANÝCH TESTOV
......
SOCIÁLNA DIAGNÓZA
......

2 INTERVENCIA
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2.1 Stanovenie cieľov práce s klientom
......
2.2 Kontrakt
......
2.3 Poradenský plán
......
Konzultácie s iným odborníkom k tvorbe plánu – spôsob, trvanie a s kým:
......
2.4 Stratégie na splnenie cieľov
......
2.5 Konzultácie s inými odborníkmi k tvorbe stratégie – spôsob, trvanie a s kým:
......
2.6 Použité metódy
......
2.8 Intervencia
Dátum
......

Forma (písomná,
osobne, telefonická)
......

Trvanie
......

Dôvod
......

U koho
......

3 UKONČENIE PRÍPADU
Dátum ukončenia:
dd.mm.rrrr

Spôsob ukončenia
......
4 HODNOTENIE

4.1 Vzťah sociálneho pracovníka a klienta
......
4.2 Úroveň naplnenia cieľov
......
4.3 Účasť klienta na plnení cieľov
......
4.4. Hodnotenie zvolenej stratégie
......
4.5 Adekvátnosť využitia metodiky
......
4.6 Spôsob aktivizácie klienta a jeho okolia
......
4.7 Perspektíva klienta a dlhodobosť účinku práce s klientom
......
5 KATAMNÉZA
5.1 Doba od posledného kontaktu
5.2 Podnet na katamnézu dal
......
......
5.3 Spôsob katamnestického kontaktu
......
5.4 Hodnotenie súčasného stavu klienta vzhľadom na jeho pôvodný problém......
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OSOBNÁ ANAMNÉZA
Autor anamnézy: Meno a priezvisko
Priezvisko a meno klienta214:
Meno a priezvisko
Rodné meno:
......
Dátum narodenia:
......
Otec klienta:
meno, popis vzťahu ku klientovi, stručná história tohto vzťahu a súčasný stav
Matka klienta:
meno, popis vzťahu ku klientovi, stručná história tohto vzťahu a súčasný stav
Súrodenci klienta:
meno, popis vzťahu ku klientovi, stručná história tohto vzťahu a súčasný stav
Životní partneri:
meno, popis vzťahu ku klientovi, stručná história tohto vzťahu a súčasný stav
Vzdelanie:
stručný popis histórie a vzťahov v škole
Zamestnanie:
stručný popis vývinu kariéry klienta, súčasný stav
Záľuby, záujmy:
v minulosti a teraz
Hodnoty a presvedčenia:
......
Trávenie voľného času:
......
Plány a očakávania:
aj pri predstave ideálnych podmienok, po čom túži a čo by klienta urobilo šťastným
Dokumenty:
rozhodnutia o prídavkoch na deti, rozhodnutia súdu, dohoda o uznaní dlhu, výpisy o platbách
nájomného a dlhu, vyplatené šeky, vysvedčenia klientky, pracovné zmluvy, žiadosti o odpustenie
penále, životopis, rozhodnutie exekútora o strhávaní zo mzdy, výplatné pásky klienta, iné...

214

Pod pojmom klient rozumej definíciu klienta sociálnej práce v školstve, viď str.7 - 8 tohto dokumentu.
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PROFESIONÁLNA ANAMNÉZA
Autor anamnézy: Meno a priezvisko
Priezvisko a meno klienta215:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska / Adresa prechodného bydliska:
adresa
Rodinný stav klienta:
......
Počet detí a ich vek:
......
Aktuálny zdravotný stav klienta:
......
Vzdelanie klienta:
......
Zamestnanie klienta:
......
Ďalšie zručnosti:
......
Príjem v rodine a domáce hospodárstvo
Mesačný príjem v rodine:
......
Aktivity vedúce k zvýšeniu potenciálu zamestnať sa:
......
Dobrovoľnícke aktivity:
......
Dokumenty:
(rozhodnutia o prídavkoch na deti, rozhodnutia súdu, dohoda o uznaní dlhu, výpisy o platbách
nájomného a dlhu, vyplatené šeky, vysvedčenia klientky, pracovné zmluvy, žiadosti o odpustenie
penále, životopis, rozhodnutie exekútora o strhávaní zo mzdy, výplatné pásky klientky, iné...)
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Pod pojmom klient rozumej definíciu klienta sociálnej práce v školstve, viď str.7 - 8 tohto dokumentu.
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RODINNÁ ANAMNÉZA
Autor anamnézy: Meno a priezvisko
Priezvisko a meno klienta216:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska / Adresa prechodného bydliska:
adresa
Počet členov domácnosti:
počet, bližší popis
Vzdelanie členov domácnosti:
bližší popis vzdelania všetkých členov domácnosti
Zamestnanie členov domácnosti:
bližší popis aktuálneho zamestnania všetkých členov domácnosti
Vzťahy medzi rodičmi a deťmi v biologickej rodine klienta:
popis vzťahov klienta s jeho rodičmi, súrodencami

VLASTNÁ RODINA
Vzťahy v rodine klienta:
popis vzťahov v rodine klienta (napr. vzťah klientky k manželovi, k jeho rodine)
Napĺňanie rodičovského poslania, výchova detí v rodine klienta:
(kto, ako, hodnoty)
Tradície a rituály v rodine klienta:
popis tradícií a rituálov v rodine klienta
Zlomové a traumatické zážitky v rodine:
popis zlomových a traumatických zážitkov v rodine
Zvláštnosti alebo patológia členov rodiny klienta:
popis zvláštností alebo patológie členov rodiny klienta
Spôsob komunikácie členov rodiny klienta:
popis spôsobu komunikácie členov rodiny klienta (kto začína rozprávať ako prvý, kto komu
udeľuje slovo, ako často sa jednotliví členovia dostanú k slovu, ako dlho kto rozpráva, kto často
mlčí, hovorí „od veci“, atď.
Autorita v rodine:
popíšte kto má akú autoritu v rodine
V spoločnej domácnosti s rodinou ešte žije
......
Boli deti chcené alebo nechcené
......
216

Pod pojmom klient rozumej definíciu klienta sociálnej práce v školstve, viď str.7 - 8 tohto dokumentu.
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Aký „osud“ mali nechcené deti
......
Vierovyznanie:
popíšte vierovyznanie členov rodiny
Kontakt so širšou rodinou:
popíšte kontakt so širšou rodinou
Priatelia rodiny:
popíšte priateľov rodiny
PRÍJEM V RODINE A DOMÁCE HOSPODÁRSTVO
S akými peniazmi disponuje rodina mesačne:
......
Odkiaľ ich získava:
......
Kto zabezpečuje najväčší príjem v rodine:
......
Kto je držiteľom rodinnej kasy:
......
Kto rozhoduje o zásadných finančných záležitostiach rodiny:
......
Ako rodina hospodári s mesačnými financiami:
popíšte ako rodina hospodári s mesačnými financiami (hneď ich minie, vracia dlhy, necháva si
rezervu, koľko peňazí minie na nákup potravín, aký druh potravín nakupuje - ako, kedy, kde,
lacný - akciový, drahý - zbytočný, koľko peňazí minie na nákup alkoholu, cigariet, príp. iných
drog,...)

CHARAKTERISTIKA BYTU
Veľkosť bytu, počet izieb:
......
Zariadenie bytu:
popíšte zariadenie bytu (počet postelí, zariadenie, udržiavanie - zanedbanie, farebné ladenie,
preplnený - prázdny)
Teritorialita v byte:
popíšte, či má každý člen svoje miesto v byte, kde sa kto najčastejšie zdržiava, kde sa najlepšie
cíti, prečo

HISTÓRIA PROBLÉMU
Kedy sa problém objavil:
......
Symptomatológia:
......
Faktory udržiavajúce symptómy:
......
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V čom vidia problém oni, čo ho spôsobilo:
......
Skúsenosti s pomocou:
......
Sociálno-právne vedomie klienta:
......
Čo už rodina urobila pre riešenie svojho problému, s akým úspechom:
......
Dokumenty:
(rozhodnutia o prídavkoch na deti, rozhodnutia súdu, dohoda o uznaní dlhu, výpisy o platbách
nájomného a dlhu, vyplatené šeky, vysvedčenia klienta, pracovné zmluvy, žiadosti o odpustenie
penále, životopis, rozhodnutie exekútora o strhávaní zo mzdy, výplatné pásky klienta, iné...)

217 | S t r a n a

ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ZDRAVOTNÁ ANAMNÉZA
Autor anamnézy: Meno a priezvisko
Priezvisko a meno klienta217:
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska / Adresa prechodného bydliska:
adresa
Rodinný stav klienta:
......
Počet detí a ich vek:
......
Počet pôrodov a potratov (priebeh pôrodov, kriesenie/nekriesenie, ...):
......
Chronické ochorenia:
......
Aktuálny zdravotný stav klienta:
......
Dokumenty:
zdravotná karta, správa odborného lekára, rozhodnutie posudkovej komisie, odporučenie zväzu
(diabetikov, sklerózy multiplex....), rozhodnutie o nároku na kompenzácie, iné...

Ako príklad uvádzame ďalšie možnosti, na ktoré sa možno zamerať pri zostavovaní zdravotnej
anamnézy klienta:
Závažné ochorenia:
Úrazy:
Operácie:
Chronické ochorenia:
Psychiatrické ochorenia u klienta:
Psychiatrické ochorenia v rodine:
Pravidelné užívanie liekov:
Aktuálne zdravotné problémy:
Prvýkrát sa objavili:
Ďalší priebeh:
Zhoršia sa, keď:

217

Genetická predispozícia:
Podobné prejavy u niekoho z rodiny:
U koho:
Kedy sa objavili:
Spúšťače:
Vplyv prostredia:
Doterajšia terapia:
Podporné opatrenia:
Momentálny stav:
Ďalšie sprievodné problémy:
Pozorovanie terapeuta:

Pod pojmom klient rozumej definíciu klienta sociálnej práce v školstve, viď str.7 - 8 tohto dokumentu.
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podpísaný/á:
Meno a priezvisko:
Postavenie: napr. klient organizácie
(ďalej len „dotknutá osoba“)
potvrdzuje, že bol/a v zmysle § 15 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov poučený/á prevádzkovateľom o právach a povinnostiach dotknutej
osoby uvedených v § 26-28 zákona a
súhlasí
s ich spracúvaním v informačnom systéme prevádzkovateľa – názov organizácie, so sídlom adresa
organizácie IČO: IČO organizácie, v rozsahu podľa zoznamu osobných údajov a podmienok
spracúvania uvedených v Informácii na druhej strane tohto súhlasu.
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania služieb sociálnej práce, v rozsahu
a za podmienok stanovených osobitnými zákonmi*. Osobitné zákony boli prevádzkovateľom
aplikované do procedúr a pracovných postupov na ich vykonanie (interné smernice).
Osobné údaje k uvedenému účelu sú získavané od klientov v rámci vzťahov vznikajúcich na základe
poskytovania služieb sociálnej práce a v súvislosti s vedením agendy poskytovania služieb sociálnej
práce, prípadne iných relevantných úkonov dôležitých pre výkon sociálnej práce v školstve.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa dáva na dobu trvania vzťahu vzniknutého na základe
poskytovania služieb sociálnej práce. Po skončení tohho vzťahu zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu
osobných údajov alebo ich archiváciu v zmysle osobitných zákonov.
Zaväzujem sa bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi každú zmenu mojich osobných
údajov do 7 dní po ich zmene. Dotknutá osoba potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne,
pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne, bez nátlaku a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.
V mesto, dňa DD.MM:RRRR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpis dotknutej osoby
* Zákon 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. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalšie zákony upravujúce povinnosti zamestnávateľa.
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Zoznam osobných údajov
Priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého a prechodného pobytu, štátna
príslušnosť, osobné číslo, pohlavie, rodinný stav. rodinní príslušníci, počet vyživovaných detí,
absolvované školy a vzdelanie, výnimky zo vzdelania, informácie o zamestnaniach, mzdové
náležitosti, školenia a kurzy, číslo telefónu, predchádzajúci zamestnávatelia, doba základnej
vojenskej služby, údaje o priznaní invalidného, čiastočne invalidného dôchodku, údaje o zmenenej
pracovnej schopnosti, meno a priezvisko manželky/manžela, druha/družky, dátum narodenia,
rodné meno, meno a priezvisko dieťaťa, názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje, údaje
o zákonných zrážkach klienta (výživné), údaje o sporení, pôžičkách, ostatné údaje potrebné
pri riešení sociálneho problému klienta.
Informácia dotknutej osobe v zmysle § 19, zákona č. 18/2018 Z.z.
V zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vám v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov oznamujeme nasledovné
informácie:
a) Názov organizácie, so sídlom adresa sídla organizácie/ ulica číslo, PSČ, mesto, IČO: IČO organizácie
(ďalej len „...“) je prevádzkovateľom informačného systému názov informačného systému (ďalej
len „...“), v ktorom budú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu podľa vyššie spísaného zoznamu.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb školskej sociálnej práce. Účel
spracúvania je stanovený osobitnými zákonmi pre oblasť výkonu sociálnej práce.
c) Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ využíva systém názov
systému od spoločnosti názov spoločnosti.
d) Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov:
- Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne
automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú
primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce
spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované Bezpečnostným projektom na ochranu osobných
údajov.
- Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom určené
a poučené.
e) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:
- Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné; je potrebné na splnenie účelu
spracúvania osobných údajov, ktorý určili osobitné zákony SR, vzťahujúce sa na poskytovanie
služieb sociálnej práce a iné povinnosti prevádzkovateľa.
f) Príjemcovia:
- Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorý splnili požadované podmienky
na bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania
(Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).
g) Zverejňovanie:
- Osobné údaje nebudú zverejnené.
h) Tretie krajiny:
- Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.
Zároveň vás poučujeme o existencii vašich práv ako dotknutej osoby uvedených v §26-28 Zákona
č. 18/2018 Z.z.
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Príloha č. 2

Návrh štandardu pre špecializačný vzdelávací program „Školská sociálna práca“

Návrh štandardu pre špecializačný vzdelávací program
„SOCIÁLNA PRÁCA V ŠKOLSTVE“
Charakteristika
Absolvovaním špecializačného vzdelávacieho programu získa absolvent vedomosti a zručnosti, ktoré
sú potrebné na vykonávanie špecializovaných odborných činností v špecializovanom odbore sociálnej práce,
a to sociálna práca v školstve.
Absolvent bude schopný vykonávať sociálnu prácu v školách a školských zariadeniach definovaných
v zákone č.248/2018 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (školský zákon).
Absolvent získa poznatky a vedomosti v týchto oblastiach: sociálna práca v školstve a jej východiská
– úvod do kurzu, teoretické východiska sociálnej práce v školstve, história, súčasnosť, funkcie a ciele školskej
sociálnej práce, teórie, formy a metódy sociálnej práce, inštitúcie poskytujúce služby sociálnej práce deťom
a žiakom, životná situácia detí a žiakov, obvyklé potreby a sociálne fungovanie, psychologické aspekty
vývinového obdobia detstva, dospievania a rannej dospelosti, vzťahové záležitosti – rodinné, vrstovnícke,
priateľské, partnerské, tvorba siete spolupracujúcich organizácií a odborníkov, právne povinnosti sociálneho
pracovníka, legislatívny rámec vo vzdelávaní a v školskej sociálnej práci; sociálno-patologické javy
ohrozujúce deti a mládež a možnosti ich preventívneho predchádzania – teoretické východiská (deviácia,
patológia, rizikové správanie), koncepcia normality, vznik sociálno-patologických javov, prevencia sociálnopatologických javov, koncept resiliencie, špecifikácia jednotlivých druhov sociálno-patologických javov
a rizikového správania detí a žiakov, riešenie sociálno-patologických javov a rizikového správania u detí
a žiakov; kontext školskej sociálnej práce s deťmi a žiakmi v sociálno-poradenskom systéme – teoretické
východiská sociálneho poradenstva, zásady sociálneho poradenstva, poradenský proces - prvý kontakt,
diagnostika (rozpoznanie kľúčovej nerovnováhy a potrieb klienta), plán terapie a kontrakt, realizácia
intervencie, ukončenie poradenského procesu, špecifický kontext práce s deťmi a žiakmi v krízovej životnej
situácii; kontext práce s deťmi a žiakmi v rámci osobnostnej a sociálnej výchovy – základné metodické
princípy osobnostnej a sociálnej výchovy (OSV), vrátane zásad psychickej bezpečnosti, obsah tém OSV
a očakávané výstupy OSV, ciele OSV a ich rozpracovanie do špecializovaných kurzov, metódy OSV; inkluzívne
vzdelávanie a začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – úvod
do problematiky inkluzívneho vzdelávania, medzinárodné právne akty a právne akty záväzné pre našu
republiku vo vzdelávaní a v oblasti začleňovania žiakov so ŠVVP, možnosti školského sociálneho pracovníka
pri tvorení inkluzívneho prostredia na školách; základy projektového manažmentu – vzťahy a súvislosti
z oblasti projektového manažmentu, základy projektovej práce (príprava projektových zámerov a žiadostí,
manažment zdrojov – ľudských, časových, materiálnych a finančných, evaluácia projektov, základné možnosti
a princípy fundraisingu.
Absolvent bude na základe získaných poznatkov a vedomostí schopný identifikovať a analyzovať
charakter a rozsah problémov u dieťaťa, žiaka a jeho rodiny v kontexte jeho sociálneho prostredia (rodiny,
školy, školského zariadenia, komunity a pod.), bude schopný tiež identifikovať potreby dieťaťa, žiaka,
analyzovať podporné kapacity, ale aj rizikové faktory u dieťaťa, žiaka, rodiny a podporného kruhu klienta,
bude schopný pomenovať jednotlivé fenomény, udalosti, usporiadať ich podľa určitých hľadísk, rozpoznať ich
vzájomné súvislosti, vedieť postihnúť zákonitosti ich výskytu, robiť prognózy.
Absolvent si počas praktickej časti špecializačného vzdelávacieho programu prehĺbi spôsobilosti
a zručnosti tak, aby bol schopný vykonať komplexnú sociálnu diagnostiku klienta (dieťaťa, žiaka), odhaliť
a pomenovať príčiny školského neúspechu, plánovať sociálnu intervenciu, aplikovať teoretické poznatky
uplatňovaním zodpovedajúcich právnych predpisov, metód a techník sociálnej práce v závislosti
od charakteru a rozsahu problému klienta a situácie, v ktorej sa nachádza. Absolvent bude spôsobilý vedieť
poskytnúť informáciu, radu, usmernenie klientovi, bude podporovať klienta a viesť ho k samostatnosti –
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poskytovať podporu rozvoju klientových schopností, posilňovať jeho vieru vo vlastné sily, pomáhať mu
prevziať zodpovednosť za svoj život, podporovať ho pri riešení jeho problému a zároveň motivovať aj širšie
okolie klienta (triedny kolektív, multidisciplinárny tím školy resp. školského zariadenia, rodinu, komunitu)
k participácii na vyriešení problému klienta.
Absolvent bude efektívne spolupracovať v multidisciplinárnom tíme na dohodnutých cieľoch klienta,
pravidelne hodnotiť a kontrolovať použité metódy, nástroje a formy práce, pravidelne evaluovať
dosahovanie cieľov klienta, prehodnocovať potrebu podpory, využívať výsledky kontroly na účely
optimalizácie vlastnej práce, identifikovať dilemy a paradoxy vlastnej práce a modifikovať ich, dodržiavať
etické zásady.
Absolventi špecializačného programu sociálna práca v školstve získajú potrebné vedomosti a zručnosti,
aby boli sprievodcami detí, žiakov so ŠVVP v procese ich začlenenia do školy, koordinovali a podporovali celý
proces, odstraňovali prekážky vo vzdelávaní a tak podporili rovnaké príležitostí vo vzdelávaní aj pre
marginalizované skupiny žiakov a študentov a podporili sociálnu inklúziu, uplatnenie práv marginalizovaných
skupín a sociálnu spravodlivosť.
Absolventi budú tiež vedení k sebareflexii v práci a otvorenosti k supervízii a intervízii v procese práce
s dieťaťom, žiakom a ich sociálnym prostredím, aby vedeli rozpoznať chyby vo svojom vlastnom vzdelávacom
a rozvojovom procese a prostredníctvom reflexívneho postoja ich dokázali odstrániť. Absolvent bude
pripravený na tímovú prácu a flexibilný prenos získaných poznatkov a zručností z edukačného procesu do
vlastného pracovného prostredia a činnosti a bude pripravený na sieťovanie na komunitnej úrovni, ako aj na
spoluprácu so zástupcami verejnej správy pri zabezpečovaní výkonu práv detí.
Absolvovaním špecializačného vzdelávacieho programu budú mať absolventi nielen kompetencie
na riešenie problémov a krízových situácií, ale aj na výkon preventívnych programov (programy osobnostnosociálnej výchovy a rozvoja a ďalšie). Základom na dosiahnutie a udržanie týchto kompetencii je aktívna
orientácia na vlastný celoživotný odborný rast sociálneho pracovníka v školstve.

Štruktúra, dĺžka trvania a celkový rozsah
Špecializačný vzdelávací program pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Príprava trvá
najmenej 12 mesiacov a najviac 18 mesiacov. Celkový rozsah prípravy je 200 hodín. Súčasťou celkového
rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 20 hodín v rámci tém špecializačného vzdelávacieho
programu, z toho najmenej 50 % tvorí individuálna priama supervízia.
Organizačná forma – kombinovaná (kombinácia prezenčnej a dištančnej formy, pričom prezenčná forma
tvorí minimálne 50 % celkového rozsahu.
Cieľová skupina – sociálni pracovníci, ktorí vykonávajú odbornú činnosť v školách a školských zariadeniach
ako odborní zamestnanci v súlade so zákonom č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Témy, obsah a rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy na výkon špecializovanej odbornej činnosti:
V rámci teoretickej prípravy sa uplatnia prednášky formou odborne spracovanej teórie v písomnej forme, ako
aj prednášky, diskusie, prezentácie a obdobné pedagogické metódy v prezenčnej forme. Odborné prednášky
dištančnou formou sú dopĺňané domácimi úlohami, vďaka ktorým sa získava spätná väzba ohľadom
pochopenia učebnej látky.
Počas praktickej prípravy sa uplatnia participatívne techniky, modelovanie, nácvik, hranie rolí a obdobné
zážitkové metódy v oblasti vzdelávania. Aby sociálny pracovník v školstve získal potrebnú mieru zručnosti, je
nevyhnutné, aby teoretické znalosti o metódach a technikách boli sprevádzané praktickými skúsenosťami
z riešenia konkrétnych prípadov z praxe, ktoré nadobúda pod vedením skúseného sociálneho pracovníka –
supervízora, preto je aj práca pod supervíziou súčasťou špecializačného vzdelávacieho programu.
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Téma

Počet hodín na
tému z celkového
počtu hodín

Sociálna práca v školstve a jej východiská 20
Sociálno-patologické javy ohrozujúce 40
deti
a žiakov
a
možnosti
ich
preventívneho predchádzania
Kontext školskej sociálnej práce s deťmi 40
a žiakmi
v
sociálno-poradenskom
systéme

Počet hodín
teoretickej
prípravy z počtu
hodín na tému
16
30

Počet hodín praktickej
prípravy z počtu hodín
na tému

24

16
(z toho najmenej 10
hodín prebieha pod
supervíziou)
50
(z toho najmenej 4
hodiny prebiehajú pod
supervíziou)
10
(z toho najmenej 6
hodín prebieha pod
supervíziou)
10

Kontext práce s deťmi a žiakmi v rámci 60
osobnostnej a sociálnej výchovy

10

Inkluzívne vzdelávanie a začleňovanie 20
žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP)

10

Základy projektového manažmentu

10

20

4
10

Spôsob ukončenia – splnenie predpokladu osobnej účasti pri prezenčnej forme špecializovaného
vzdelávacieho programu (maximálna povolená neúčasť je 10 % z celkového počtu hodín),
absolvovanie špecializačnej skúšky pozostávajúcej z písomného a ústneho overenia vedomostí v rozsahu
schváleného špecializačného vzdelávacieho programu.
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Príloha č. 3

Profesiogram – školský sociálny pracovník

Profesiogram je všestranným, výstižným, komplexným a prehľadným opisom pracovnej činnosti /
profesie a z nej vyplývajúce nároky na odborné psychické, fyzické a sociálne dispozície človeka,
ktorý ju má vykonávať.
Profesiogram sa dá použiť pri:
 výbere, vyhľadávaní a prijímaní pracovníkov, pri ich rozmiestňovaní;
 pri posudzovaní pracovnej spôsobilosti;
 pri zisťovaní príčin pracovného neúspechu;
 pri hodnotení pracovníkov;
 pri normovaní práce;
 pri hľadaní rezerv vnútri organizácie;
 pri zvyšovaní produktivity práce;
 pri plánovaní kvalifikačnej štruktúry zamestnancov organizácie;
 môžu tvoriť podklady na porovnanie jednotlivých profesií z hľadiska rizikovosti, zo zreteľom
na fyzickú, senzorickú a psychickú záťaž a stres;
 tiež ako podklad pre normovanie pracovného výkonu.
Obsahom profesiogramu je:
 všeobecná charakteristika pracovnej činnosti (najpodstatnejšie informácie o úlohách
a pracovných prostriedkov, ktoré zamestnanec pri výkone profesie používa);
 spoločenský status pracovnej činnosti/profesie (spoločenská zodpovednosť zamestnanca,
jeho profesionálna a spoločenská prestíž);
 organizačné začlenenie zamestnanca;
 popis činností a úkonov, ktoré sa od zamestnanca pri výkone práce požadujú;
 výpočet bežných pohybov, úkonov a operácií, ktoré sa od zamestnanca pri výkone práce
požadujú;
 opis predmetu pracovnej činnosti;
 objektívne fyzické, psychické a sociálne podmienky na výkon pracovnej činnosti danej
profesie;
 fyzické, psychické a sociálne požiadavky na zamestnanca vzhľadom na jeho spôsobilosť
vykonávať danú profesiu/činnosť;
Profesiogramy sa môžu neustále vyvíjať, dopĺňať a meniť.
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Názov pracoviska:

...

Adresa pracoviska:

...

Názov pracovnej pozície
sociálneho pracovníka:

Školský sociálny pracovník

Zaradenie pracovnej pozície v rámci
organizačnej štruktúry priamo pod:

Zriaďovateľ

Počet a pracovné pozície, priamo riadené 1 – zriaďovateľ
sociálnym pracovníkom:
Požadované vstupné
vzdelanie:

vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa
v študijnom odbore
sociálna práca

Požadovaná Nevyžaduje sa odborná prax.
vstupná
prax:

Požadované vstupné
absolvované ďalšie
vzdelanie:

nie je potrebné /
špecializácia
Školský sociálny
pracovník218

Požadované analyzovanie a riešenie problémov
vstupné
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
zručnosti:
organizovanie a plánovanie práce
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita,
flexibilita, improvizačné
spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
vedenie ľudí
digitálna gramotnosť (počítačové
spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
informačná gramotnosť
komunikácia v cudzom jazyku
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav,
schopnosť vyjadrovania sa
matematická gramotnosť
motivovanie ľudí
osobnostný rozvoj

218

Táto oblasť nie je uzavretá, bude závislá legislatívnej úprave výkonu sociálnej práce v rezorte školstva.
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tvorivosť (kreativita)
vyjednávanie

Pracovné prostredie: budova školy,

Hmotná zodpovednosť: áno, vymenovať

vlastná, príjemne zariadená kancelária

pracovné nástroje (napr. notebook, mobil,...)

Pracovný čas:

Podľa potrieb a možnosti školy a klientov, úväzok podľa počtu žiakov,
možnosť pôsobiť na viacerých školách v pevne stanovené dni
v dohodnutom čase.

Cestovanie za prácou:

Podľa konkrétnych podmienok jednotlivých škôl a sociálnych
pracovníkov

Práca na smeny:

nie

Požadované zvyčajné pracovné úkony:
Plánovanie a príprava na prácu:

 monitorovanie žiakov s problémami vo vzdelávaní,
výchove a vývine osobnosti

Vlastný pracovný výkon:

 v spolupráci s učiteľmi, rodičmi a ostatnými členmi
multidisciplinárneho tímu diagnostika žiakov
s problémami vo vzdelávaní, výchove a vývine
osobnosti;
 skúmanie sociálnej situácie klientov, vykonávanie
sociálneho šetrenia u klientov a posúdenie životnej
situácie klientov vo vzťahu k školskej úspešnosti, podľa
potreby vypracovanie analýzy sociálnej situácie
návštevnou službou v rodinách na základe spolupráce
s orgánmi verejnej správy, prípadne ďalšími subjektmi
a o zistených skutočnostiach spracovanie správy
o posúdení sociálnej situácie klientov;
 vypracovávanie sociálnej anamnézy a prognózy klienta
s cieľom vyriešenia problémov klienta a zlepšenia jeho
školského prospievania, sociálneho fungovania
a celkového rozvoja potenciálu;
 vedenie sociálnej dokumentácie, práca s informačným
systémom školy, resp. školského zariadenia;
 vypracúvanie plánu sociálnej intervencie, vrátane
rozsahu, druhu a potreby sociálnych opatrení,
v spolupráci s ďalšími odborníkmi realizácia týchto
opatrení;
 spolupráca s členmi multidisciplinárneho tímu,
poskytovanie informácií o sociálnych problémoch
klienta a riešeniach jeho sociálnej situácie;
 vykonávanie sociálnej prevencie, vrátane depistážnej
činnosti, zameranej na cielené a včasné vyhľadávanie
jedincov, ktorí sa môžu ocitnúť alebo sa už ocitli
v nepriaznivej sociálnej situácii;
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 kontaktovanie a spolupráca s príbuznými či blízkymi
osobami klienta s cieľom ich aktívnej účasti pri riešení
situácie klienta;
 poskytovanie klientovi, jeho rodinným príslušníkom
a blízkym osobám informácie v súlade so svojou
odbornou spôsobilosťou a edukácia o rizikovom
správaní a sociálno-patologických javoch, ktoré
ohrozujú mladých ľudí;
 pri sprostredkovaní odbornej pomoci vykonávanie
sieťovania a koordinovanie činnosti medzi
pedagogickými a odbornými zamestnancami, rodičmi,
sociálnymi pracovníkmi sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately, organizáciami v miestnej komunite
a ďalšími intervenujúcimi subjektmi;
 poskytovanie krízovej intervencie, sociálneho
poradenstva a podpory zameranej na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie;
 zastupovanie (v prípade potreby a poverenia) klienta
na úradoch;
 pomoc pri integrácii do školy aj do spoločenského
prostredia u klientov, ktorí takúto pomoc potrebujú
v dôsledku rôznych faktorov (mimoriadne intelektovo
nadaní a talentovaní žiaci, žiaci prvého ročníka, žiaci,
ktorí majú chýbajúce fyzické, psychické alebo sociálne
schopností, narušené sociálne vzťahy, alebo iné
prekážky), k aktívnej účasti na tejto integrácii
získavanie klientov a ich sociálneho okolia;
 informovanie a pomoc žiakom, rodičom (zákonným
zástupcom) pri voľbe štúdia a povolania,

Kontrola procesu práce
a výsledkov výkonu:

 robenie prieskumov, prieskumových štúdií
a vyhodnotenia školy, resp. školského zariadenia, kde
sociálny pracovník pôsobí, hodnotí efektivitu svojej
práce, zbiera informácie a štatistiky o aktivitách
sociálnej práce v školstve za účelom ich hodnotenia
a spätnej väzby pre miestne autority; podľa potreby
podieľanie sa aj na ďalšej výskumnej a prieskumnej
činnosti v oblasti svojej pôsobnosti

Iné činnosti, nesúvisiace priamo
s výkonom pracovnej pozície:

 podieľanie sa na praktickej príprave študentov sociálnej
práce;
 aktívna účasť na sústavnom vzdelávaní, účasť
a spolupodieľanie sa na príprave odborných seminárov,
konferencií a pod.

Spoločenské prostredie
pracovníka:

Člen tímu pedagogických a odborných zamestnancov školy

Nároky na psycho-sociálnu
adaptabilitu:

Vysoká úroveň
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Nároky na fyzické a psychické
schopnosti pre prácu:

Nároky na fyzické schopnosti – elementárna úroveň

Nároky na zvyšovanie kvalifikácie:

Potrebná aktívna účasť na sústavnom vzdelávaní

Nároky na charakterový
a morálny profil:

Sociálny pracovník je v neustálom styku s ľuďmi, preto by
mal dosahovať vysokú úroveň morálnych vlastností.

Nároky na psychické schopnosti – vysoká úroveň

Tieto vlastnosti a na ne naviazané prejavy správania bližšie
vymedzuje profesionálna etika. Vychádzajúc z etického
kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
medzi požadované morálne vlastnosti sociálneho
pracovníka patria: spravodlivosť, svedomitosť,
zodpovednosť, čestnosť, pracovitosť, vytrvalosť,
tolerantnosť.

Nároky na záujmové zamerania
a pracovnú motiváciu:

Dlhodobý pracovný vzťah
Lojálnosť
Ochota pracovať v tíme
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