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Príhovor primátora 
 

Mesto Trnava patrí od nepa-
mäti k významným cen-

trám vzdelanosti na Slovensku. 
Nie je to inak ani v roku 2008, 
kedy si pripomíname 770. výro-
čie udelenia slobodných kráľov-
ských výsad nášmu mestu. 

Dynamicky sa rozvíjajúca 
spoločnosť, meniace sa pod-
mienky života a vysoké nároky 
kladené na dnešného mladého 
človeka zásadne menia význam 
vzdelávania. Preto môžeme povedať, že vzdelávanie v súčasnosti tvorí 
najvýznamnejšiu súčasť života každého človeka i celej spoločnosti, o čom 
svedčí aj široké zastúpenie škôl, školských zariadení a vzdelávacích in-
štitúcií, ktoré zabezpečujú formálne aj neformálne vzdelávanie občanov 
nielen mesta Trnavy. 

Mesto Trnava ako neprehliadnuteľná metropola Slovenska a strednej 
Európy je súčasťou rozvíjajúceho a meniaceho sa trhu práce. Cielená 
podpora výchovy a vzdelávania v oblasti výchovného a kariérového po-
radenstva podporuje záujem investorov a podnikateľov v prepojenosti 
na prípravu pracovných síl. Preto je prioritou v dnešnej vedomostnej 
spoločnosti vzdelaný občan, ktorý dokáže pružne reagovať na aktuálne 
potreby trhu práce, schopný kriticky myslieť, analyzovať spoločenské javy 
a neustále rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. 

Mesto Trnava v spolupráci s partnermi pôsobiacimi vo verejnej sprá-
ve, so vzdelávacími inštitúciami a významnými inštitúciami regiónu, 
zaoberajúcimi sa výchovným poradenstvom na školách, vytvorili na 

Otvorenie konferencie primátorom mesta 
Trnava, Ing. Štefanom Bošnákom
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2. Výročnej konferencii o vzdelávaní 2008 s témou Výchovný porad-
ca na školách v súčasnosti odborný a kvalifikovaný komunikačný 
priestor s cieľom

• podporiť postavenie výchovného poradcu na školách v súčasnosti,
• analyzovať požiadavky na výchovné poradenstvo a výchovných porad-

cov na školách v súčinnosti s aktuálnou legislatívou,
• podporovať možnosti ďalšieho vzdelávania výchovných poradcov 

v rámci celoživotného vzdelávania a ich kariérového rastu,
• podporiť možnosti zlepšenia kariérového poradenstva výchovných 

poradcov v prepojení škôl s trhom práce,
• podporiť vytvorenie fóra výchovných poradcov základných a stred-

ných škôl.

Výročná konferencia o vzdelávaní 2008 tak vďaka odbornej a kvalifikova-
nej účasti pripravila ďalšie možnosti na aktívnu a dlhodobú spoluprácu 
všetkých zúčastnených partnerov.

Ing. Štefan Bošnák
primátor mesta Trnava
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1/ Výchovný poradca a žiaci 
s rozličným druhom postihnutia

Ladislav Požár

Anotácia
Príspevok je zameraný na vy-
medzenie kompentencií výchov-
ného poradcu vzhľadom k žia-
kom s rozličným druhom po-
stihnutia. Autor predovšetkým 
zdôrazňuje, že výchovný po-
radca by mal poznať základné 
psychické osobitosti dieťaťa 
s daným druhom postihnutia, 
najmä osobitosti poznávania, 
osobnosti a komunikácie. Au-
tor vidí najmä tri oblasti, v ktorých môže výchovný poradca nájsť svoje 
uplatnenie. Je to oblasť výchovy nepostihnutých žiakov, zameranej na 
pochopenie spolužiaka s postihnutím,  príprava žiakov danej triedy na 
to, že sa spolu s nimi bude učiť žiak s postihnutím a napokon pomoc pri 
bežných výchovných problémoch. V závere poukazuje na nevyhnutnosť 
vychádzať pri práci s postihnutými žiakmi nielen z ich postihnutia, ale 
najmä z toho, čo je neporušené.
Kľúčové slová:
Žiak s postihnutím, výchova nepostihnutých, inklúzia, podmienky úspeš-
nej inklúzie

Úvod
Výchovný poradca jednoznačne patrí do systému poradenstva. Keďže ide 
o učiteľa danej školy, s žiakmi sa stretáva prakticky denne a často je to 
práve on, kto môže žiakom s výchovnými problémami pomôcť. V ostat-
ných rokoch sa v našich školách možno stále častejšie stretnúť so žiakmi 
s rozličným druhom postihnutia (zrakovo, sluchovo, telesne či mentálne 

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., 
Pedagogická  fakulta TU
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postihnutými ako aj so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou). 
Aby mohol poskytnúť radu a pomoc týmto žiakom, mal by mať aspoň zá-
kladné poznatky o danom druhu postihnutia. Ak ide o staršieho učiteľa, 
potom je pravdepodobné, že v priebehu svojho vysokoškolského štúdia 
tieto poznatky nemohol nadobudnúť. Ak ide o učiteľa mladšieho, potom 
bude záležať  na  tom, ktorú fakultu ukončil. Jestvuje na Slovensku iba 
málo fakúlt pripravujúcich učiteľov, ktoré majú vo svojom programe aj 
predmety zamerané na žiakov s rozličným druhom postihnutia. Fakulta, 
na ktorej v súčasnosti pôsobím (Pedagogická fakulta TU v Trnave), má 
v svojom programe zaradených dokonca niekoľko predmetov, ktoré štu-
dentom umožňujú oboznámiť sa so základnými psychologickými osobitos-
ťami žiakov s postihnutím, s osobitosťami ich komunikácie, poznávania,  
nadobúdania vedomostí a aj s hlavnými pedagogicko-psychologickými 
podmienkami a problémami integratívneho resp. inkluzívneho vzdeláva-
nia. Majú k dispozícii aj základnú odbornú literatúru z tejto oblasti (pozri 
napr.: Požár, 2000; 2007).

Možnosti pomoci zo strany výchovného poradcu
Výchovný poradca nie je, samozrejme, špeciálnym pedagógom a nemôže 
žiakom s postihnutím pomáhať pri ich vzdelávaní. Má však iné možnosti, 
ako prispieť k úspešnej integrácii.

a) Inklúzia (resp. integrácia) nie je jednostranným procesom, kto-
rý by predpokladal iba prispôsobenie sa žiaka s postihnutím 
nepostihnutým spolužiakom. Ide o dvojsmerný proces, pričom 
prispôsobovanie sa žiakov intaktných, nepostihnutých a adek-
vátna akceptácia ich postihnutých spolužiakov je často väčším 
problémom ako prispôsobovanie sa samotných postihnutých žia-
kov svojim nepostihnutým spolužiakom. Vygotský o tom svojho 
času vo vzťahu k zrakovo postihnutým napísal:  „Je nevyhnutné, 
aby sa prelomili steny našich špeciálnych škôl. Je potrebný tes-
nejší kontakt s vidiacimi, preniknúť hlbšie do života. Široký styk 
so svetom, založený nie na pasívnom skúmaní, ale na aktívnej 
a činnostnej účasti v živote. Široká spoločenská výchova, ktorá 
nevidiaceho vyvedie z úzkeho kruhu, vymedzenému mu jeho ne-
dostatkom, účasť v detskom a mládežníckom hnutí – to sú tie naj-
väčšie páky sociálnej výchovy, pomocou ktorých je možné zapojiť 
obrovské výchovné sily.“ A ďalej: „Tu sa prejavuje úloha ani nie 
tak výchovy nevidiacich, ako prevýchovy vidiacich. Vidiaci mu-
sia zmeniť vzťah k slepote a k nevidiacim. Prevýchova vidiacich 
je obrovskou všeobecno-pedagogickou úlohou“ (Vygotskij, 1983, 
s.75). Práve v oblasti zmeny vzťahu žiakov ku svojmu spolužia-



Výročná konferencia o vzdelávaní 8 Výchovný poradca na školách v súčasnosti9

kovi s niektorým druhom postihnutia vidím veľké možnosti pre 
výchovnú činnosť výchovného poradcu.

b) S predchádzajúcou možnosťou výchovného pôsobenia bez-
prostredne súvisí ďalšia možnosť. Je známe, že ak má byť integ-
rácia úspešná, je nevyhnutné, aby bol splnený rad podmienok 
(pozri: Požár, 2006). Jednou z nich je, že trieda, do ktorej prichá-
dza žiak s postihnutím, musí byť na spoločnú výchovu a vzde-
lávanie pripravená. Žiakom treba vysvetliť, aké problémy môže 
mať postihnutý žiak, ako k nemu treba pristupovať, ako s ním 
komunikovať, ako mu možno pomáhať. Nie každá pomoc je totiž 
vítaná. Rozhodne netreba pomáhať postihnutým žiakom v takých 
činnostiach, ktoré dokážu samostatne zvládnuť. Ak je pomoc po-
trebná, potom tu platí známe heslo: „Pomôž mi, aby som to mohol 
spraviť sám“. Výchovný poradca môže veľa spraviť pri utváraní 
adekvátnych postojov k žiakom s rozličným druhom postihnutia, 
resp. pri zmene neadekvátnych postojov k nim. 

c) Ďalšou oblasťou sú výchovné problémy. To už je priamo tradičné 
pole pôsobnosti výchovného poradcu. Ak ide o žiaka s postihnu-
tím, neznamená to, že by nemusel mať rovnaké výchovné prob-
lémy, problémy so správaním, ako žiak nepostihnutý. Výchovný 
poradca, samozrejme, nemôže mnohé tieto problémy riešiť sám, 
ale mal by vedieť,  na koho  sa môže obrátiť, mal by vo svojom oko-
lí poznať zariadenia, ktoré sa zaoberajú pomocou a poradenstvom 
pre žiakov s rôznym druhom postihnutia. Ak je v danej škole špe-
ciálny pedagóg, prípadne školský psychológ, mal by s nimi tesne 
spolupracovať. Ak tam takí odborníci nepracujú, potom by sa mal 
obracať buď na Špeciálno-pedagogickú poradňu, na Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. na 
Detské integračné centrum.

Záverom tohto krátkeho referátu by som si dovolil ešte raz zacitovať 
niektoré myšlienky L.S.Vygotského. V citovanej práci  kritizuje skutoč-
nosť, že pri práci s postihnutými žiakmi sa tak pedagógovia, ako aj psy-
chológovia zameriavali najmä na nedostatky, na to, čo postihnutý žiak 
nemôže, ale nevšímajú si to, čo môže a čo by bolo možné rozvíjať. Píše 
doslova: :  „Najväčšia chyba spočíva v tom, že v postihnutých deťoch vidia 
iba chorobu a zabúdajú, že v nich je, okrem choroby, aj normálny psy-
chický život, ktorý – v dôsledku osobitných podmienok – nadobúda takú 
primitívnu, jednoduchú a pochopiteľnú podobu, s ktorou sa nestretávame 
u normálnych detí. 
Táto obrovská chyba – vidieť detskú nenormálnosť iba ako chorobu – pri-
viedla našu teóriu i prax k veľmi nebezpečným omylom. Veľmi starostlivo 
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skúmame zrnká defektu, tie hrudky choroby, s ktorými sa stretávame 
u postihnutých detí, - taký rozsah slepoty, taký rozsah hluchoty, taký stu-
peň  zápalu eustachovej trubice, taký stupeň zvrátenosti chuti atď. – a ne-
všímame si metrické centy zdravia, ktoré sú založené v každom detskom 
organizme, nech už trpí akýmkoľvek postihnutím“(Vygotskij, 1983, s. 67). 
Bol by som rád, keby naši výchovní poradcovia pristupovali k žiakom 
s postihnutím práve z hľadiska toho pozitívneho, všeobecne ľudského. Nie 
nadarmo sme v ostatnom čase začali používať termín žiak s postihnutím. 
Chceme tým zdôrazniť, že predovšetkým ide o žiaka, človeka, ktorý má 
rovnaké problémy, rovnaké primárne i základné psychické potreby ako 
každý iný žiak,  a až v druhom rade ide o to, že tento žiak, trpí nejakým 
druhom postihnutia. Termín „žiak so špeciálnymi potrebami“, alebo so 
„špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“, ktorý sa dostal do našej 
legislatívy, nepovažujem za vhodný. Ak sa nad ním zamyslíme, potom 
zistíme, že žiak s postihnutím nemá nijaké špeciálne potreby. K tomuto 
problému sa u nás vyjadrila aj Repková, ktorá píše: „Ako sa všeobecne 
vnímajú situácie, keď sa o niekom alebo o niečom povie, že pre svoju exis-
tenciu potrebuje niečo špecifické? Automaticky nám asociuje náročnosť, 
prekračovanie požiadaviek nad rámec štandardu. Otvára sa priestor pre 
pochybnosti o sociálne spravodlivom rozdeľovaní prostriedkov, o privile-
govaní a zvýhodňovaní“. A ďalej: „Potrebujú ľudia so zdravotným postih-
nutím v živote niečo úplne iné ako ľudia bez neho – tj. byť sýti, odetí, 
dôstojne bývať, mať zabezpečenú osobnú hygienu, milovať a byť milovaní, 
založiť si rodinu, vzdelávať sa, pracovať a za svoju prácu byť spravodlivo 
odmeňovaní, kultúrne a športovo sa realizovať, zapájať do občianskeho 
života krajiny, v ktorej žijú? Ak by sme mysleli, že potrebujú, popreli by 
sme predsa ich ľudskú podstatu“ (Repková, 1999, s.82-83). Špeciálne teda 
nie sú potreby, ale iba spôsoby uspokojovania bežných ľudských potrieb. 
Tak napríklad psychickou potrebou nevidiacich nie je Braillovo písmo, ale 
vzdelávanie sa, čítanie a Braillovo písmo je iba prostriedkom na uspoko-
jenie tejto základnej psychickej potreby. V novom školskom zákone (2008) 
sú dokonca pomerne presne vymedzené špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby.  Doslova sa v § 2  píše: „pre potreby tohto zákona sa rozumie: h) 
výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na zabezpečenie podmienok, 
organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý 
primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývi-
nu detí alebo žiakov. Teda nejde o nijaké špeciálne potreby, ale o zabez-
pečenie podmienok, ktoré by zodpovedali bežným potrebám psychického 
a sociálneho vývinu. A práve k adekvátnemu uspokojovaniu bežných ľud-
ských potrieb žiakov s postihnutím, pričom máme na mysli najmä vyššie, 
psychické potreby, môže výchovný poradca významne prispieť.  



Výročná konferencia o vzdelávaní 10 Výchovný poradca na školách v súčasnosti11

Literatúra:
POŽÁR, L.: Základy psychológie ľudí s postihnutím. Typi Universitatis Tyrnaviensis  
    a VEDA, SAV, Bratislava 2007, s. 22-32, ISBN 978-80-8082-147-0
POŽÁR, L.: Psychológia detí a mládeže s poruchami zraku. PdF TU, Trnava 2000, 254 str.  
     ISBN 80-88774-74-8
REPKOVÁ, K.: Zdravotné postihnutie. EPOS, Bratislava 1999
VYGOTSKIJ, L.S.: Obščije voprosy defektologii (Všeobecné otázky defektológie). Sobranije
     sočinenij, diel 5, Moskva, Pedagogika, 1983
ZÁKON z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
     niektorých zákonov, č. 245/2008 Z.z.

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 
Priemyselná 4, PO BOX 9, 918 43 Trnav



Výročná konferencia o vzdelávaní 12 Výchovný poradca na školách v súčasnosti13

2/ Výchova a vzdelávanie žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ľubica Jakabovičová

Základná súčasná legislatíva 
k problematike školského za-
členenia žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami / ďalej ŠVVP / vychá-
dza z medzinárodných zmlúv 
a dohovorov, Ústavy SR a nové-
ho školského zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní 
/ školský zákon / a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý nadobudol účinnosť dňom 

1. septembra 2008 a jeho vykonávacích predpisov:

Vyhlášky MŠ SR
• č. 306 z 23.7.2008 o materskej škole
• č. 307 z 23.7.2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
• č. 320 z 23.7.2008 o základnej škole
• č. 326 z 23.7.2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 

školských tlačív
• č. 322 zo 6.8.2008 o špeciálnych školách
• č. 323 zo 6.8.2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach
• č. 325 zo 6.8.2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie
Nevyhnutnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP v bežných 
školách je efektívny výchovno-poradenský servis (špeciálno-pedagogické, 
psychologické, sociálne, kariérové poradenstvo ako súčasť výchovného po-
radenstva v školstve) pre žiakov a rodičov, pre učiteľov, čo je jednou z úloh 
výchovného poradcu na škole. 

Mgr. Ľubica Jakabovičová, 
Krajský  školský úrad v Trnave
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Žiak so ŠVVP je žiak, ktorý má zariadením výchovného pora-
denstva a prevencie  diagnostikované ŠVVP, okrem detí umiest-
nených v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie sú zaria-
denia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického 
poradenstva t. j. 

- centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie / bývalé pedagogicko-psychologické poradne /,

- centrum špeciálno-pedagogického poradenstva / bývalé det-
ské integračné centrum, špeciálnopedagogické poradne /, 

- k ďalším zložkám výchovného poradenstva patria výchovný 
poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, lie-
čebný pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie.

 Žiak so ŠVVP je:
1) žiak so zdravotným znevýhodnením t.j.

- žiak so zdravotným postihnutím -  s mentálnym postih-
nutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnu-
tím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývi-
novými poruchami, s viacnásobným postihnutím /,

- žiak chorý alebo zdravotne oslabený / s ochorením dl-
hodobého charakteru /, žiak s vývinovými poruchami 
/s poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou 
učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným  psychomo-
torickým vývinom /, žiak s poruchou správania, 

2) žiak so sociálne znevýhodného prostredia - je žiak žijúci 
v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické 
a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentál-
nych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho 
socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov  
pre rozvoj jeho osobnosti,

3)   žiak s nadaním - je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti 
v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto 
oblastiach dosahuje  mimoriadne výkony.

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  
sa uskutočňuje:
• V školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – sú to špeci-

álne školy,
• v ostatných školách podľa tohto zákona
1. v špeciálnych triedach, zriaďujú sa spravidla pre žiakov s rovna-

kým druhom zdravotného postihnutia,
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2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi 
školy, žiak so ŠVVP sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelá-
vacieho programu.

Špeciálnymi výchovno-vzdelávacie potrebami sú požiadavky na 
úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupu  vo 
výchove a vzdelávaní žiaka ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhod-
nenia, nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí. 
Ich zohľadnenie zabezpečí žiakovi rovnocenný prístup k vzdelaniu, pri-
meraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného 
stupňa vzdelania a začlenenia do spoločnosti.  

Základné podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP v bežných trie-
dach základných škôl a stredných škôl 

Školskou integráciou sa rozumie výchova a vzdelávanie žiakov so 
ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žia-
kov bez ŠVVP.
Nadobudnutím účinnosti nového školského zákona sa stretáva-
me aj s niektorými a  zmenami v terminológii  a novými výrazmi, 
napr.:
Integrovaný žiak = začlenený žiak
Informovaný súhlas – je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa 
okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne pou-
čená o dôsledkoch jej súhlasu.
Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa 
ktorého sa uskutočňuje  výchova a vzdelávanie v školách podľa zákona. 
Vzdelávanie žiakov so ŠVVP sa uskutočňuje prostredníctvom individu-
álneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích programov určených pre 
školy, ktoré vzdelávajú žiakov so ŠVVP.
Podľa vzdelávacích programov sa žiaci so ŠVVP vzdelávajú od 1. 9. 2009

Žiak so ŠVVP / evidovaný žiak /
Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je potrebné 
vytvoriť pre neho špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má 
ŠVVP a musí byť na škole evidovaný ako žiak so ŠVVP, za podmienky 
súhlasu jeho zákonného zástupcu. 
Žiak môže mať ŠVVP  počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas 
limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného 
vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie / nie školského psychológa /.
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Písomné vyjadrenie o tom, že žiak má ŠVVP vydáva na základe odborného 
vyšetrenia podľa kompetencií školské zariadenie výchovného pora-
denstva a prevencie / zariadenie výchovného poradenstva a prevencie za-
radené do siete škôl a školských zariadení, vrátane neštátnych poradenských 
zariadení, teda súkromných alebo cirkevných, nie školský špeciálny pedagóg 
alebo osoba, ktorá podniká so živnostenským listom v tejto oblasti /.
Žiak, ktorý má ŠVVP musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzde-
lávací program, ktorý vypracováva škola spoločne so školským zaria-
dením výchovného poradenstva a prevencie  podľa kompetencií. 
Súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP je tlačivo Návrh na 
prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej triedy, do ŠMŠ, do MŠ, do ZŠ a do 
strednej školy / na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy /, schvá-
lený 1.3.2006, ŠEVT 49 282 0.
Žiak so ŠVVP, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy a strednej 
školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestoro-
vé a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcich jeho 
individuálnym potrebám.

Individuálny výchovno-vzdelávací program 
Je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP, individuálne 

integrovaného v bežnej triede základnej školy a strednej školy. Je to 
dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

- základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchov-
no-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,
- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciál-

nych učebných pomôcok,
- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečeb-

ného pedagóga, psychológa, logopéda a iných.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu 
a kvalite tak, aby zodpovedali ŠVVP konkrétneho žiaka.

Žiak so ŠVVP  / neevidovaný žiak /
Ak má žiak zdravotné postihnutie, ktoré si nevyžaduje uplatnenie špe-
ciálno-pedagogických postupov a ďalších zdrojov vo vzdelávaní v bežnej 
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triede, poradenské zariadenie nevydá odporúčanie evidovať ho 
ako žiaka so ŠVVP.
Žiak, ktorý nemá vyjadrenie poradenského zariadenia, teda nie je evido-
vaný ako žiak so ŠVVP  sa hodnotí a klasifikuje podľa Čl. 1 bod 8 MP na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov v ZŠ:
- pri priebežnom hodnotení učiteľ zohľadňuje vekové a individuál-
ne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú 
disponovanosť,
- pri súhrnnom hodnotení objektívne hodnotí kvalitu vedomostí, 
zručností a návykov.

Povinná školská dochádzka
• Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádz-

ky
• Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky
• Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej 

dochádzky je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast 
a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie

• Nultý ročník je určený pre žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli 
vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia

• Zákonný zástupca rozhodne, či bude dieťa navštevovať nultý roč-
ník alebo MŠ

• Ak 6-ročné dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť a pochádza zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne 
o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok alebo o za-
radení dieťaťa do nultého ročníka a to vždy na základe žiadosti 
zákonného zástupcu dieťaťa

• Ak dieťa po odložení začiatku plnenia školskej dochádzky a ani 
po dodatočnom odložení nedosiahlo školskú spôsobilosť, najne-
skôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 
ôsmy rok veku, bude zaradené do 1. ročníka alebo so súhlasom 
zákonného zástupcu do nultého ročníka

• Ak zákonný zástupca požiada plnenie povinnej školskej dochádz-
ky pre dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, je povinný predložiť 
súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie a všeobecného lekára pre deti a dorast

• Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od 
povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumož-
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ňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dô-
vodov / písomné odporučenie lekára pre deti a dorast a školského 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie /

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej do-

chádzky. Povinná školská dochádzka skončí:
• Ak od začiatku plnenia žiak absolvoval 10 rokov vzdelávania
• Dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak do-

vŕšil 16 rokov veku
• Žiakovi 8. ročníka ZŠ, ktorý dovŕšil 16 rokov, umožní riaditeľ do-

končiť 9. ročník
• S ťažkým zdravotným postihnutím – riaditeľ môže umožniť 

vzdelávanie v ZŠ až do konca školského roka, v ktorom dovŕšil 18 
rokov

Základná škola
• Dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku už v nultom ročníku / naj-

menej 8 žiakov /
• Do triedy ZŠ možno začleniť žiak so ŠVVP / do 1 triedy najviac 3 žiaci /
• Preradenie zo štátneho vzdelávacieho programu školy do štátneho 

vzdelávacieho programu žiaka so ŠVVP možno na základe návrhu 
triedneho učiteľa, žiadosti  zákonného zástupcu alebo jeho informo-
vaného súhlasu a odporučenia zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie

• Ak sa počas dochádzky do ZŠ zmení charakter potrieb žiaka alebo 
jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ školy po 
vyjadrení príslušného poradenského zariadenia odporučí zákonnému 
zástupcovi podať návrh na prijatie do inej školy, prípadne na základe 
žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení od povinnosti do-
chádzať do školy

• Riaditeľ rozhoduje o individuálnom vzdelávaní žiaka, ktorého zdra-
votný stav mu neumožňuje účasť v škole, žiaka 1. stupňa alebo žiaka, 
vzatého do väzby na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu  / plno-
letého žiaka / a vyjadrení lekára pre deti a dorast

• Riaditeľ zruší individuálne vzdelávanie na základe žiadosti zákon-
ného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka / alebo ak zákonný zástupca 
neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa zákona

• V škole so súhlasom zriaďovateľa možno zriadiť aj špecializovanú 
triedu pre žiakov, ktorí potrebujú kompenzačný program a pre žia-
kov, ktorí boli vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre žiakov so 



Výročná konferencia o vzdelávaní 18 Výchovný poradca na školách v súčasnosti19

zdravotným znevýhodnením / napr. aj žiaci so sociálne znevýhodnené-
ho prostredia /

• Výkonom práv začleneného žiaka nemôžu byť obmedzené práva 
ostatných

Asistent učiteľa
Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva výchov-

no-vzdelávací proces v školách a podieľa sa  na utváraní podmienok nevy-
hnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych 
bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podmienky jeho zavedenia na škole určuje Smernica č. 19/2006-R, 
ktorou sa určuje systém rozpisu finančných prostriedkov na mzdy a od-
vody do poistných fondov asistentov učiteľa na jednotlivé krajské školské 
úrady a postup ich poskytnutia zriaďovateľom základných škôl a špeciál-
nych základných škôl.

• Prijatie asistenta učiteľa na škole  je viazané na závažnosť postih-
nutia žiaka

• Pri výchove a vzdelávaní žiakov školy s jazykovými a sociálnymi 
bariérami je zavedenie asistenta učiteľa viazané na triedy, ktoré 
navštevuje viac ako 5 takýchto žiakov, tu odporúčaný počet žiakov 
na 1 asistenta je 20

Stredné školy
 Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdra-

votnú spôsobilosť na štúdium, určí kritériá na prijímanie žiakov / môže 
určiť prispôsobené kritériá žiakom so ŠVVP /. Žiak so zdravotným znevý-
hodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára  o schopnos-
ti  študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

• Je veľmi dôležitá spolupráca špeciálneho pedagóga a výchovného 
poradcu

• Evidencia žiakov so ŠVVP a požiadavky na ŠVVP na stredných 
školách sú obdobné ako na ZŠ

• Pri štúdiu náročnejších študijných odborov sa môžu prejaviť výraz-
nejšie problémy

Každá bežná škola, ktorú navštevujú aj žiaci so ŠVVP by mala podľa 
svojich možností zamestnávať školského špeciálneho pedagóga a taktiež 
aj školského psychológa. Dá sa opodstatnene predpokladať, že nie každý 
učiteľ, ktorý vzdeláva žiakov so ŠVVP má kvalifikáciu zo špeciálnej pe-
dagogiky. Pre týchto učiteľov je dôležité, aby mali možnosť konzultovať 
osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP priamo na svojom pracovisku.
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Ak škola nemá svojho odborného zamestnanca, čo je žiaľ stav ešte stále 
vo veľkom počte základných a stredných škôl, ktoré formou individuálnej 
integrácie vzdelávajú žiakov so ŠVVP, je nevyhnutné, aby takáto škola 
úzko spolupracovala s príslušným školským zariadením výchovného po-
radenstva a prevencie.

Všetko so všetkým súvisí...preto je vhodné poznať v Trnavskom kraji 
nasledovné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, na kto-
ré sa môžu žiaci, pedagógovia a rodičia obrátiť:

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,  Čajkovského 55, 
917 08 Trnava           
(033/5521165  
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Beethovenova 27, 
917 08  Trnava 
(033/5331989
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Nám. sv. Cyrila 
a Metoda 9, 922 03 Vrbové
(033/7792324
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, M. R. Štefánika 
38, 920 01 Hlohovec    
(033/7421219
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Šafárikova 38, 
924 00 Galanta               
(031/7876446
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Brezová 1, 905 01 
Senica                       
(034/6514791
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jatočná 4, 909 01 
Skalica                       
(034/6644295
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Gyógypedagógiai 
Tanácsadó Központ, Ul. Gyulu Szabóa č. 1, Dunajská Streda-Dunaszer-
dahely  
(031/5524226

Pri závažných poruchách správania sa môžete obrátiť na:
Liečebno-výchovné sanatórium, 930 40 Čakany 7  / MŠ, ZŠ- prvý stupeň /
(031/5602972
Iné kontakty napr.: www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.andreas.sk, 
www.predys.szm.sk, www.pistalka.sk,  www.grada.sk,  www.dyscen-
trum.sk,  www.portal.sk  

http://www.minedu.sk
http://www.statpedu.sk
http://www.andreas.sk
http://www.predys.szm.sk
http://www.pistalka.sk
http://www.grada.sk
http://www.dyscentrum.sk
http://www.dyscentrum.sk
http:/
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Jedine spoločným úsilím všetkých zúčastnených sa dá docieliť, 
aby vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami bolo čo najefektívnejšie a popritom rešpektovalo prá-
va všetkých zúčastnených.

Mgr. Ľubica  Jakabovičová
Krajský školský úrad v Trnave

lubica.jakabovicova@ksutt.sk
033/5550177

mailto:lubica.jakabovicova@ksutt.sk
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3/ Výchovný poradca ako sprostredkovateľ 
a koordinátor výchovného poradenstva v škole

Marta Šmidáková

Anotácia príspevku:  
1. Osobnosť výchovného poradcu 
– osobnostné predpoklady VP
2. Výchovné problémy v súčas-
nej škole – skúsenosti z praxe
3. Riešenie problémového sprá-
vania detí, žiakov a žiačok ZŠ 
– opora v zákonoch 
4. Výchovná komisia, jej zlože-
nie a činnosť v ZŠ Gorkého 21  
5. Potreby VP – tréningy a ško-
lenia, potrebné pre činnosť VP  
6. Spolupráca s inštitúciami a organizáciami zameranými na prácu s ro-
dinou a mládežou – skúsenosti vedenia školy a učiteľov/iek.

V príspevku sa zameriam na činnosť výchovného poradcu, výchovnej po-
radkyne. Budem síce spomínať výchovné problémy, ktoré poznám osobne 
z praxe našej školy, ale bola by som rada, keby ste príspevok vnímali ako 
všeobecné skúsenosti, ktoré sa týkajú každej školy, lebo sporadicky sa 
vyskytujú všade.   

Škola je ustanovizeň, ktorá, aj podľa Milénia, má nielen vzdelávať, ale aj 
vychovávať. 
Jedným z hlavných garantov výchovného pôsobenia v škole je výchovný 
poradca, výchovná poradkyňa.
  

Mgr. Marta Šmidáková, 
Základná  škola Gorkého 21 v Trnave 



Výročná konferencia o vzdelávaní 22 Výchovný poradca na školách v súčasnosti23

1. Osobnosť výchovného poradcu 
     – osobnostné predpoklady VP
Výchovný poradca, poradkyňa poskytuje odborné služby v oblasti výcho-
vy a poradenstva.

Vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, konzul-
tačnú, informačnú, metodickú, osvetovo-preventívnu, administratívnu, 
organizačnú a ešte stále som nevymenovala všetky aktivity, ktoré do 
povinností výchovného poradcu patria a ktorým sa nedá vyhnúť. 

Práca a činnosti výchovného poradcu/poradkyne vyžadujú špecifické 
osobnostné a kvalifikačné kompetencie. 

Osobnostné predpoklady VP: 
má možnosť výrazne ovplyvňovať postoje žiakov a žiačok, má možnosť 
usmerňovať ich konanie a rozhodnutia, preto sa od neho očakáva, že bude 
spĺňať kritériá charakternosti, profesionálnej etiky, invenčnosti, zaanga-
žovanosti, pedagogického taktu a umenia komunikácie.

VP je ochrancom žiakov vo výchove a poradcom v ich budúcom profesij-
nom zameraní.

Je odborným poradcom riaditeľa, riaditeľky školy pre riešenie problé-
mov v oblasti výchovy a profesijnej orientácie. 

Vo vzťahu k triednym učiteľom, učiteľkám a ostatným pedagogickým 
zamestnancom je hlavným odborným garantom a koordinátorom činnosti 
v oblasti výchovného poradenstva.

Etický profesionálny kódex kladie na učiteľa veľké nároky. Nemusím 
vám hovoriť, že to čo si môže dovoliť zamestnanec v ktoromkoľvek inom 
povolaní, si učiteľ, učiteľka dovoliť nemôže. Z jednoduchého dôvodu – sú 
nositeľmi morálnych a mravných hodnôt. Ak chcú toto poslanie plniť do 
dôsledkov, nemôžu si dovoliť neriadiť sa zásadami, ktoré požadujú dodr-
žiavať od žiakov, objektu svojho pedagogického a mravného pôsobenia. 

Optika, ktorou hľadia na výchovných poradcov rodičia, vedenie školy aj 
žiaci je ešte prísnejšia.   
 Kvalifikačné predpoklady VP:
Je to pedagóg, pedagogička s kvalifikáciou pre príslušný stupeň školy 
(základnú alebo strednú školu), s ľubovoľnou odbornou špecializáciou. 
Má však aj kvalifikáciu z výchovného poradenstva. VP buď absolvoval/la 
kurz výchovného poradenstva, alebo v poslednom období špecializačné 
inovačné štúdium zamerané na VP.

Okrem toho má výchovný poradca disponovať kvalitným penzom ve-
domostí a schopností, hlavne z oblasti pedagogiky a psychológie, ale aj 
z iných vedných disciplín, ktoré môže získať v rámci ďalšieho vzdeláva-
nia, prostredníctvom kurzov, seminárov, aktívov, work-shopov a pod.
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 Pracovná náplň VP:
Vymedzená pracovná náplň výchovného poradcu je široká, náročná a v pl-
nom rozsahu nezvládnuteľná. Ak nemá pritom vytvorené ani vhodné 
pracovné podmienky, nedostatočné ohodnotenie a nízky sociálny status, 
k tomu sa pridruží preťaženosť a únava, môže skĺznuť práca výchovného 
poradcu do formálnosti a v konečnom dôsledku neefektívnemu výsledku. 
Preto sa o výchovného poradcu, poradkyňu treba starať a do istej miery 
selektovať jeho predimenzovanú pracovnú náplň. 

Aj preto je dôležité vytvoriť v škole ďalšie pracovné pozície – pozíciu 
školského psychológa a asistenta učiteľa, v prípade existencie špeci-
álnych tried aj špeciálneho pedagóga, ktorí sa s výchovným poradcom 
podelia o činnosti výkonné aj administratívne. Samozrejme vytvorenie 
spomenutých pracovných pozícií finančne zaťaží rozpočet školy. Na zákla-
de viacročných skúseností však potvrdzujem, že je to jedna z najlepších 
investícií v školstve. Nová strecha pre školu, nové vykurovacie médium 
v kotolni, okná, zateplenie sú veľmi potrebné investície, ktoré prispievajú 
k príjemnému pracovnému prostrediu a samozrejme k zvýšeniu komfor-
tu  a úrovne v škole pre žiakov i zamestnacov, ale objektom nášho prvo-
radého záujmu je dieťa, žiak, žiačka a všetko, čo s ich výchovou a vzdelá-
vaním  súvisí. 

V príspevku pod názvom Výchovný poradca ako sprostredkovateľ a ko-
ordinátor výchovného poradenstva v škole sa zameriam nie na činnosť VP 
v oblasti profesijnej orientácie a poradenstva o budúcom možnom povola-
ní detí a mladých ľudí, ale príspevok som zamerala na činnosť výchovnú, 
ktorá býva v práci VP často posudzovaná ako druhoradá a podružná.

Pritom spolu s riaditeľom/kou školy riešia najpálčivejšie výchovné 
problémy, tie, ktorých riešenie sa nedarí učiteľom, triednym učiteľom/
kám, vychovávateľkám.

Skúsim pomenovať najčastejšie sa vyskytujúce výchovné problémy so 
žiakmi a žiačkami.
 
2. Výchovné problémy v súčasnej škole 
     – skúsenosti z praxe 
Poznáte povestné klišé, keď ľudia v rokoch hodnotia mladých a malých 
ako najhoršiu možnú generáciu, a „takej zlej ešte nebolo“.

V  školských službách pôsobím 35. rok. To už je obdobie, pre ktoré ma 
môžete podozrievať zo syndrómu generačného problému. V rozhovoroch 
s učiteľmi a učiteľkami venujeme téme miery tolerancie problémového 
správania detí veľa času a pozornosti. A v duchu spomínanej okrídlenej 
frázy musíme konštatovať, že stav nie je ideálny. 
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Prirodzene, v mnohých ohľadoch si mladá generácia zasluhuje našu 
úctu a obdiv. Keď sledujete/me dievčatá a chlapcov, ich technickú, jazy-
kovú, komunikačnú zdatnosť, orientáciu vo svete obchodu, finančníctva, 
umenia, hudby a pod., tak často nám/vám prichodí uznať, že v istých si-
tuáciách na nich nemáme/te.

V 15 rokoch majú skúsenosti, aké my sme získavali po 25-ke. 
Žiaľ, tým že sa príliš ponáhľajú do sveta dospelých a dospelí im to 

umožňujú, sú vystavení tlaku a rizikám. Prežívajú stres, bytostne sa ich 
dotýkajú zlyhania najbližších – rozchody rodičov, alkoholizmus, násilie 
páchané na ženách a deťoch v rodine, agresivita spolužiakov, nízke seba-
hodnotenie, pre niektorých čoraz ťažšie možnosti presadiť sa,...

Ani niet divu, že výchovných problémov pribúda. K najčastejšie sa vy-
skytujúcim problémom patrí:

- záškoláctvo
- nerešpektovanie noriem a pravidiel školského poriadku
- šikanovanie spolužiakov a spolužiačok
- agresívne prejavy slovné fyzické voči spolužiakom, učiteľom 

a v poslednej dobe aj rodičom
- tendencie ničiť majetok – demolovať, deštruovať...
- pribúda počet detí so zdravotným znevýhodnením
- výrazne narastá počet detí z neúplných rodín, kde chýba jeden 

z rodičov, najčastejšie z dôvodu rozchodu partnerov.

Poviete si, asi má tieto skúsenosti len na jej škole. 
Nepochybne sú u nás zhutnené, lebo pôsobím v škole, ktorá má nemalé 

výchovné problémy so žiakmi, nakoľko sídli v lokalite, kde je sústredené 
značné množstvo obyvateľov zo sociálne menej zdatných vrstiev spoločnosti 
a v tejto časti mesta je sústredená silná komunita rómskeho minority.

Napriek tomu si myslím, že obdobné výchovné problémy neobchádzajú 
ani iné školy.

Ich riešenie patrí ku každodennej práci učiteľov a učiteliek škôl. 
Výchovný poradca, poradkyňa, spolu s členmi/kami vedenia sa v záko-

noch, školských vyhláškach a smerniciach označujú za hlavných zodpo-
vedných pri riešení výchovných problémov žiakov a žiačok.

A tak hľadáme možnosti, ako pomôcť tým, ktorí sú stredobodom nášho 
záujmu – už nie žiakom a žiačkam, ale všeobecne deťom, ktoré rôznym 
spôsobom o pomoc volajú.
 

Rada by som vám predstavila prácu výchovnej komisie v ZŠ Gorkého 
21 v Trnave.
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Viem, že výchovná komisia nie je bežným úkazom v základných ško-
lách a možno sme   v meste jedinou školou, v ktorej je takýto pomocný 
a poradný orgán vedenia školy zriadený.    Nebýva totiž zriedkavosťou, 
keď sa celá ťarcha výchovného problému nechá len na učiteľov a učiteľky, 
dokonca s odôvodnením, že za to berú triednický príplatok.

Áno, všetko má svoju subordináciu. Iste sa výchovná poradkyňa, ani 
riaditeľka školy nezaoberajú každým „prešľapom“ dieťaťa. 

Keď však problém prerastá kompetencie triednej učiteľky, zasahuje 
výchovná komisia.

Závažné výchovné problémy neostávajú bez povšimnutia. V škole pracu-
je výchovná komisia zriadená za účelom riešenia problémových situácií 
vo výchove a vzdelávaní žiakov. Výchovná komisia organizačne podlieha 
do úseku vedenia školy. Jej zvolávanie patrí do náplne práce výchovnej 
poradkyne v ZŠ.

Úlohou výchovnej komisie je prizývať na riešenia výchovných priestup-
kov detí zástupcov orgánov zodpovedných za výchovu, ako aj najkompe-
tentnejších vychovávateľov a to rodičov žiakov.

Z každého zasadnutia komisie je vyhotovená zápisnica. Zodpovedná za 
jej zostavenie je výchovná poradkyňa.

Výchovná komisia pracuje v zložení:
 -riaditeľka školy
-zástupkyňa riaditeľky pre príslušný stupeň
-výchovná poradkyňa školy
- prizvaný pracovník spolupracujúcej organizácie 
  (psychologička, príslušník polície, kurátor...) 
- triedny učiteľ, triedna učiteľka žiaka, žiačky
- asistentka učiteľa
- prizvaný zákonný zástupca dieťaťa

Postup práce výchovnej komisie:
Pred členmi výchovnej komisie a za prítomnosti zákonného zástupcu je 
prednesený výchovný problém žiaka. Každá zo zúčastnených strán sa 
k predloženej problematike vyjadrí. V spoločnej rozprave hľadajú účast-
níci zasadnutia optimálny spôsob riešenia výchovných ťažkostí, aby sa 
dosiahlo čo najlepšie riešenie v prospech dieťaťa. Výchovná komisia, jej 
zasadnutia a postup majú značnú silu. V časti prípadov sú účinné a pri-
nášajú očakávaný efekt, teda vedú k náprave. Niekedy dočasnej, inokedy 
trvácnejšej, občas definitívnej.
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Treba brať do úvahy skutočnosť, že výchovná komisia rieši závažné 
problémy vo výchove dieťaťa a často je len otvorením, začiatkom cesty 
k definitívnemu riešeniu.

Najmenej v 50 % prípadoch sa žiada aby výchovné pôsobenie a zásah 
pre poskytnutie pomoci prišiel z inštitúcie, ktorá pomáhať má a môže, 
ktorá nastupuje vtedy, keď škola vyčerpá vlastné možnosti pôsobenia, 
teda ukladania opatrení a trestov.

Lebo škola, okrem dobrej vôle učiteliek, výchovnej poradkyne, členiek 
vedenia školy pomôcť dieťaťu, má k dispozícii len veľmi málo regresív-
nych prostriedkov. Vlastne v základnej škole iba jediný a to sú výchovné 
opatrenia alebo znížená známka zo správania.

Keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že na riešenie do výchovnej komisie 
sa dostávajú výchovné problémy detí z rodín, kde neexistujú normy a pra-
vidlá, kde sa často dá hovoriť o asociálnych prejavoch, kde znížená znám-
ka zo správania aj najvyššieho stupňa, či výchovné opatrenie neznamená 
celkom nič, žiadnu hrozbu, žiadnu obavu, žiadnu výstrahu, potom sa veci 
musia ujať iné kompetentné organizácie. 

V rodine, kde neplatia žiadne pravidlá, kde sa žije bez ambícií, perspek-
tívy, v pretrvávajúcich prvoplánových postojoch k životu, je sebavedomie 
dieťaťa nízke a jeho status zanedbateľný. Tu nemôže znížená známka zo 
správania predstavovať prostriedok na disciplinovanie.

Preto vedenie školy a výchovná poradkyňa pozývajú na zasadnutia 
výchovnej komisie zamestnancov iných inštitúcií, ktoré sa tiež zaobe-
rajú otázkou výchovy, prevýchovy a usmerňovania detí a ich zákonných 
zástupcov, a to kurátorov/ky odboru sociálnych vecí, príslušníkov polície, 
psychológov, sociálnych pracovníkov. Robíme tak v očakávaní, že nám 
pomôžu dokončiť proces poskytovania pomoci a z pozície úradu, ktorý 
predstavujú, zasiahnu.

Musím povedať, na základe viac ako desaťročných skúseností, že naša 
snaha ostáva len v štádiu štartu. Do finále sme sa dostali za pomoci spo-
mínaných úradov len zriedkakedy. Ide o mizivé percento prípadov, ktoré 
v prospech detí vyriešil sociálny úrad. Pritom sme od tohto úradu zaťaže-
ný masívnou administratívou, neustále na výzvy odboru sociálnych vecí 
píšeme charakteristiky a posudky na tých istých žiakov, celé roky a nič sa 
nevyrieši. Žiak aj prestane byť žiakom školy a nikto nič pre nápravu jeho 
životných peripetií neurobil. Škola môže len dve veci – pochvalu alebo 
trest v podobe zníženej známky zo správania. 

Dieťa sa točí  v začarovanom kruhu, z ktorého sa mu nedarí vykročiť.



Výročná konferencia o vzdelávaní 26 Výchovný poradca na školách v súčasnosti27

Škola sa dožaduje pomoci od odboru sociálnych vecí, odbor odporúča 
volať políciu, polícia buď zasiahne, prevezme prípad, ale kým príde k je-
ho riešeniu, žiak už ani nie je žiakom školy, aj dva roky po jeho odchode 
chodíme poskytovať svedecké výpovede na občiansko-právne konanie, čo 
je samozrejme pre nás celkom zbytočné. A z problémového dieťaťa sa me-
dzitým stal problémový mladý muž. 

Sociálny úrad sa vyhovára na pomalosť súdov, nedostatok miest v reso-
cializačných zariadeniach, ...

Skrátka, riešenie v nedohľadne, a ak sa z dieťaťa mohol stať slušne 
žijúci mladý človek, lebo by sme zasiahli včas a správne v jeho prospech, 
určite sme ho šťastlivo dotlačili na scestie, do beznádeje a ako dobre na-
štelované koliesko zapadol do súkolia priam fatálne určeného. 

Sotva sa z neho dostane ale celkom iste sa postará o vlastnú reproduk-
ciu, ktorej, obávam sa budeme rovnako „nápomocní“.

Tak aj tieto skutočnosti sú predmetom záujmu výchovného poradcu, 
lebo patria do jeho popisu práce.
 
3. Odborný potenciál výchovného/nej poradcu/kyne.
Aby výchovný poradca/kyňa zvládal úlohy na neho kladené, musí byť 
vybavený aspoň najzákladnejším množstvom vedomostí a schopností 
v oblasti komunikácie, psychológie, sociológie. Mal by byť sám silnou 
osobnosťou a mal by vedieť zvládať stres, mal by ovládať techniky aser-
tívneho správania a mal by vedieť mnoho ďalších vecí. Vzhľadom na na-
rastajúci počet problémových detí v školách, je práce v oblasti výchovného 
poradenstva toľko, že by aj dvaja mali čo robiť.

Je preto naozaj veľkou prednosťou, pokiaľ škola má aj školského psycho-
lóga a asistenta učiteľa, na ktorých je možné presunúť časť pracovných 
povinností výchovného poradcu.

Výchovný poradca  získal základné vedomosti v kurze, ktorý absolvoval. 
Ak bol kurz dobrý, možno mu poskytol aj malý tréning sociálnych a ko-
munikačných zručností. Kedysi, na začiatku. Potom s tým musí vydržať 
dlho. Pravidelné stretnutia výchovných poradcov, organizované CPPPaP 
akcentujú v činnosti VP skôr oblasť profesijnej orientácie. Len veľmi spo-
radicky sa venujú aj otázkam výchovy a prevýchovy detí.

4. Čo potrebuje výchovný poradca?
VP absolvoval vzdelávanie, kurz.
Ale potrebuje tréningy. 

Stretáva sa a komunikuje s ľuďmi, má pomáhať riešiť ich problémy. 
Musí zvládať spoločenský stres a nápor.
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Potrebuje občasné stretnutia s inštitúciami pre výmenu skúseností, 
porady a usmernenia, spätnú väzbu. (aj v oblasti výchovného pôsobenia, 
nielen v oblasti profesionálneho usmerňovania detí ).

A že by sa niekedy z vlastnej iniciatívy stretli predstavitelia odboru so-
ciálnych vecí úradu práce s výchovnou poradkyňou alebo pedagogickými 
zamestnancami školy, na taký úkaz si nespomínam vôbec. 

Výchovný poradca potrebuje spolupracovať s inštitúciami, podieľajúci-
mi sa na starostlivosti o deti a mladých ľudí. 

Vyjasniť si stanoviská, viesť cielené a zmysluplné, odborné debaty o tom, 
ako postupovať, sledujúc predovšetkým prospech a prosperitu dieťaťa.

Predstavitelia úradu práce, odboru sociálnych vecí sa nás nikdy neo-
pýtajú, či nepotrebujeme poradiť, pomôcť, ako zvládame situácie, ktoré 
momentálne nevedia pre nás riešiť...

Čo však chcú pravidelne, vždy znova a znova na tých istých žiakov písať 
charakteristiky, aj v krátkej dobe za sebou, bez toho, aby škole poskyto-
vali spätnú väzbu, ako prípad pokročil, aké je riešenie, kedy bude uzatvo-
rené a čo pre to vlastne sociálny odbor urobil.

Jediná organizácia, ktorá sa s nami kontaktuje a občas sú zvedaví, ako 
sa deťom darí je nadácia Úsmev ako dar.

Takže veľmi by sme privítali užšiu a hlavne neformálnu, cieľavedomú 
spoluprácu s odborom sociálnych vecí. Veď pracovníčky odboru vedia, 
z ktorej lokality mesta majú najviac klientov, ich pravidelná návšteva 
školy mi teda pripadá celkom samozrejmá a nutná. 
Naše doterajšie skúsenosti:

Prítomnosť zamestnankýň OSVa R na zasadnutiach výchovnej ko-
misie, spočiatku otvorená poznačená záujmom pomôcť sa za posledné 
roky veľmi zmenila. Až sme nakoniec dospeli k nepríjemnému pocitu, že 
svojimi požiadavkami obťažujeme zamestnancov tohto úradu a aj ich vy-
stupovanie na zasadnutiach výchovnej komisie začalo vyznievať celkom 
kontraproduktívne. 

Navodzovalo atmosféru neriešiteľnosti a defenzívy. V našom prípade 
sme dospeli k názoru, že asi najviac pre deti vieme urobiť sami a sme 
v tom probléme len my sami. Akoby sa kauza za celé roky nikde od nás 
neposunula. 

Vedeli by sme ponúknuť celý rad mien, kedy sme žiadali o pomoc, tá 
však neprišla. 

5. Čo škola navrhuje?
V oblasti riešenia problémového správania detí v základnej škole (zdôraz-
ňujem v základnej škole, lebo v strednej je riešenie jednoduchšie – žiak 
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bude v krajnom prípade vylúčený zo štúdia ) vedenie školy okrem toho, že 
má  výkonného a fundovaného výchovného poradcu, psychológa, asisten-
ta učiteľa, potrebuje ale aj fungujúcu a zmysluplnú spoluprácu s odborom 
sociálnych vecí, políciou, inštitúciami, schopnými a kompetentnými po-
môcť deťom, kým je čas. 

Pštrosia politika v tomto prípade je len predplácaním ďalších, oveľa 
závažnejších problémov. Neviem ako vy vnímate zmeny v postojoch ľudí, 
ale nemožno si nevšimnúť zväčšovanie sa skupiny ľudí, ktorá je neprispô-
sobivá, nemá záujem o pozitívne zmeny, nemá záujem o prácu a legálne 
získavanie prostriedkov na existenciu, nemá záujem o vzdelávanie, nie to 
celoživotné vzdelávanie a profesijnú flexibilitu. 

A táto skutočnosť by nás nemala nechať ľahostajnými. Bojme sa ne-
vzdelaných, v beznádeji žijúcich ľudí. 

V spoločnosti sa vždy vyskytujú okrem zdatných a úspešných aj menej 
úspešní, ba aj celkom neúspešní ľudia. Nemali by sme však dopustiť, aby 
narastal počet bezperspektívnych mladých ľudí. Ak je možné im pomôcť, 
tak to treba urobiť, alebo sa o to aspoň pokúsiť. 

Potrebujeme tiež viac informácií o fungovaní resocializačných a reedu-
kačných zariadení, aby sme vedeli poskytnúť informácie rodičom: na koho 
sa majú obrátiť, koho požiadať, ako zabezpečiť primeranú starostlivosť, 
aké pravidlá platia pri prijímaní na vlastnú žiadosť, aké pri prijímaní po 
rozhodnutí súdom,...
Preto navrhujeme o.i.:

- vytvoriť v Trnave resocializačné centrum, 
- zriadiť v Trnave diagnostický ústav 
- zriadiť reedukačný domov     

To sú ustanovizne, do ktorých umiestnenie detí býva problémom aj preto, 
že v súčasnosti existujúce nemajú dostatočnú kapacitu a na umiestnenie 
dieťaťa treba čakať dlhé obdobie. 
Trnava je veľké mesto, s veľkým množstvom obyvateľstva. Vzrast krimi-
nality je úkaz určite nežiaduci. Preto by možno nebolo od veci myslieť na 
slovenské príslovie: „Ohýbaj ma mamko...“

Mgr. Marta Šmidáková, ZŠ Gorkého 21, 91702 Trnava
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4/ Výchovný   poradca  v zákone 
o pedagogických zamestnancoch

Jarmila Blažeková

Prezentovaný historický pohľad 
na právne predpisy o výchov-
nom poradenstve, ktoré sú 
v texte zoradené podľa ich práv-
nej váhy,  je dôležitý z viacerých 
dôvodov:
• pomáha nám pochopiť, aké 
bolo v danom období  chápanie 
výchovy v spoločnosti 
• ukazuje, aké chyby a defor-
mácie sa v nich vyskytli a čoho 
by mali sme sa vyvarovať 

• poukazuje na oprávnenosť toho, čo sa vo VP osvedčilo a mali by sme to 
zachovať 

Tento pohľad by mal naše zákonodarstvo posunúť na vyšší stupeň vý-
voja, na ktorom je výchova a výchovné poradenstvo posudzované nielen 
z hľadiska prítomnosti – teda toho, aké podmienky potrebujú výchovní 
poradcovia pre svoju prácu dnes, nielen z hľadiska toho, či je na výchovu 
dostatok financií, ale najmä z hľadiska toho, akých mladých ľudí chceme 
pripraviť pre spoločnosť po ľudskej aj odbornej stránke o 10-15 rokov.

Pri porovnávaní právnych predpisov v tlačenej aj v  elektronickej podo-
be, uverejnenej na rôznych portáloch, čitateľ niekedy nechápavo krúti hla-
vou, aké nepresnosti,  rozdiely a niekedy aj odborné nezmysly sa v nich 
vyskytujú...

Tiež je smutné a pre pedagógov ťažko pochopiteľné, že mnohé oprávne-
né požiadavky výchovných poradcov, týkajúce  sa výchovy neboli akcepto-
vané ani za 46 rokov od zavedenia funkcie výchovného poradcu do našich 
škôl!

Mgr. Jarmila Blažeková,  
Asociácia výchovných poradcov
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Postavenie výchovného poradcu do roku 1989

Pre rozvoj odborných poradenských služieb na medzinárodnej úrovni boli 
dôležité dva dokumenty:
• Odporučenie č. 25 o rozvoji psychologických služieb vo výchove, resp. 

o rozvoji školských psychologických služieb, prijaté na 11. medzinárod-
nej konferencii UNESCO o výchove v roku 1948 v Ženeve
- uplatňovanie hľadiska psychického vývoja
- poskytovanie rád učiteľom
- zriaďovanie špeciálnych odborných služieb

• Odporučenie č. 56 o organizácii školského resp. výchovného a profesio-
nálneho poradenstva, prijaté na 26. medzinárodnej konferencii UNE-
SCO v Ženeve v roku 1963
- objektívna potreba existencie odborných poradenských služieb
- poradenské služby typu profesionálneho poradenstva
- funkcia školského poradenstva

Rozvoj poradenských služieb u nás po zriadení funkcie výchovného po-
radcu:
• 1962 – Smernica na vybudovanie sústavy VP, zriadenie funkcie výchov-

ného poradcu na všetkých základných deväťročných školách
• 1963 – Smernica MŠ a kultúry o výchove k voľbe povolania na stred-

ných všeobecnovzdelávacích školách
• 1964 – MŠ ČSSR zriadilo Výskumný ústav detskej psychológie a pa-

topsychológie (VÚDPaP) - išlo o inštitúciu, ktorá mala vedecky riešiť 
otázku vývinu dieťaťa a metodicky usmerňovať celkový rozvoj poraden-
ských zariadení

• 1967 – MŠ ČSSR vydalo pokyn na zriaďovanie krajských odborných 
psychologicko-výchovných pracovísk

• 1976 – dokument Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej 
sústavy
- pomoc pri predškolskej príprave
- vyhľadávanie problémových žiakov
- žiakov s poruchami učenia
- postihnutých žiakov
- zavádzanie funkcie školského psychológa do škôl

• 1979 – oddelenie výchovného poradenstva a zriadenie Komisie vlády 
pre výchovné poradenstvo

• 1984 – zriaďovanie mestských pedagogicko-psychologických poradní 
v rámci mestských národných výborov - funkciu vedecko-výskumného
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    a vedecko-metodického centra pre VP plnil v SR Výskumný ústav det-
skej psychológie a patopsychológie v Bratislave

• 1989 – negácia predchádzajúceho stavu

Postavenie výchovného poradcu po roku 1989

Všeobecne záväzné právne predpisy

• Zákon 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl 
(od 1.9.1984)
§  46 Výchovné poradenstvo
„Školám, školským zariadeniam, orgánom a zariadeniam národných 
výborov zabezpečujúcim starostlivosť o deti a mládež a rozmiestnenie 
mládeže,   organizáciám, žiakom a ich zákonným zástupcom a pestúnom 
sa v otázkach výchovy a vzdelávania detí a mládeže poskytuje poradenská 
služba výchovného poradenstva. Úlohy a organizáciu výchovného pora-
denstva upravujú osobitné predpisy.“

• Zákon 350/1994 Zb. o sústave základných a stredných škôl (od 
1.9.1994)
§  46 Výchovné poradenstvo
„Školám, školským zariadeniam, orgánom a zariadeniam orgánov štátnej 
správy v školstve zabezpečujúcim starostlivosť o deti a mládež a rozmiest-
nenie mládeže, organizáciám, žiakom a ich zákonným zástupcom a pestú-
nom sa v otázkach výchovy a vzdelávania detí a mládeže poskytuje pora-
denská služba výchovného poradenstva. Úlohy a organizáciu výchovného 
poradenstva upravujú osobitné predpisy.“
Komentár: Tento zákon predstavoval úplné znenie zákona 29/1984, kto-
rý bol cca 18 krát novelizovaný a týchto predpisov: 188/1988, 171/1990, 
522/1990, 230/1994, 231/1994. Ale ani jedna z novelizácií sa podstatne 
nedotkla časti o výchovnom poradenstve. 

• Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (od 1.9.2008)
 §  3 Princípy výchovy a vzdelávania 

„Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona je založená na princípoch
e) rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchov-
no-vzdelávacom procese,
f) celoživotného vzdelávania,
g) výchovného poradenstva podľa § 130“

Komentár: Definovanie výchovného poradenstva ako princípu výchovy 
a vzdelávania v našom školskom systéme by ho malo aj v súlade s doku-
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mentmi Európskej únie pozdvihnúť v ďalšom období na vyššiu úroveň. Je 
potrebné rozpracovať predstavu, ako by mal tento princíp v praxi fungovať.

§ 131  Činnosti výchovného a psychologického poradenstva
(1) „Psychologická činnosť      
(2)  Špeciálnopedagogická činnosť“

Komentár:  V zákone celkom chýba pedagogická (výchovno-preventívna) 
činnosť.

§ 132 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie

(5)“ sa môže členiť na oddelenia  f) metodiky výchovného poradenstva“
Komentár: Školský zákon uvádza možnosť zriadenia uvedeného od-
delenia. AVP považuje za potrebné, zriaďovať tieto oddelenia v každom 
regióne tak, aby sa výchovní poradcovia mali na koho obrátiť so svojimi 
problémami a aby pre nich metodici pre VP (poradenskí pedagógovia) 
organizovali „fórum“ potrebné na výmenu skúseností.

§ 134 Výchovné poradenstvo
(1) „Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom 

a zamestnancom škôl  v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v škol-
ských zariadeniach podľa § 112 ods. 1  písm. b), § 113 písm. d) prostred-
níctvom činnosti výchovných poradcov.

(2) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri rie-
šení  osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb 
detí a kariérového poradenstva.

(3) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákon-
ným zástupcom  pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutic-
ké, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi 
učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeci-
álnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariade-
ní.

Komentár: V poslednom návrhu pred schválením zákona bola táto 
formulácia „záhadne“ vymenená a prisúdená školskému psychológovi, 
s čím vyjadrila Asociácia výchovných poradcov zásadný nesúhlas. Naše 
stanovisko bolo u neúplnej podobe uverejnené aj v Učiteľských novinách 
č. 13/2008. Ale podobný názor vyslovili aj niektorí riaditelia škôl vetou, 
že keď „budú mať na škole školského psychológa, výchovného poradcu už 
nebudú potrebovať...“ Koordinačnú funkciu VP považujeme v súčasnosti 
za zvlášť významnú.
 (4) Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytu-

je poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.“
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• Zákon č. 279/1993 o školských zariadeniach (od 26.11.1993)
§   25  Výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg
(1) „Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach vý-

chovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie 
problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva prepojenie 
školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou 
o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc  pedagogickým pra-
covníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa.

(2) Školský psychológ  a školský špeciálny pedagóg sa priamo zúčastňujú 
na práci školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia a poskytujú 
odbornú psychologickú alebo  špeciálno-pedagogickú pomoc deťom, zá-
konným zástupcom a pedagogickým pracovníkom pri riešení výchov-
ných a vzdelávacích problémov.“ 

Komentár: Zákon nedefinoval pojmy „výchovné poradenstvo“ a „škol-
ské poradenstvo“ , ale používal ich ako synonymá. Tiež je pozoruhod-
né, že v niektorých jeho podobách (napr. ÚIPŠ)  sa namiesto formu-
lácie „školský psychológ“ vyskytuje formulácia „školský pedagóg“! Na 
stránkach JASPI web je však správne uvedený „psychológ“. Tento zá-
kon bol zrušený školským zákonom č. 245/2008, ktorý rieši už aj školy 
a školské zariadenia.

• Zákon 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy (od 
24.7.1996)
Čl. XXIII  § 4
(1) V pôsobnosti krajského úradu sú
„a) stredné školy a stredné odborné učilištia,
b) špeciálne školy,
c) špeciálne materské školy (materské školy pre deti mentálne, zmyslovo ale-
bo telesne postihnuté a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou),
d) špeciálne výchovné zariadenia (reedukačné detské domovy, reedukačné 
domovy pre mládež, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá),
e) školské hospodárstva pri stredných odborných školách,
f) záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných 
školách,
g) domovy mládeže,
i) strediská odbornej praxe,
j) školské výpočtové strediská,
k) pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy,
(2) V pôsobnosti okresného úradu sú základné školy, základné umelecké 
školy a školské zariadenia okrem školských zariadení uvedených v odseku 1.“
Komentár: Týmto zákonom bol tiež novelizovaný školský zákon z roku 
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1984. Zákon vymenúva kontaktné školy a zariadenia dôležité pre prácu 
výchovných poradcov. 

• Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve 
(od 1.1.2004)
Čl. I , § 10 

(5) Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete:
k) zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva
l)  pedagogicko-psychologické poradne pre predškolské zariadenia a ZŠ
m) pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy“

Komentár: Tento zákon vniesol do praxe VP roztrieštenosť školských za-
riadení pôsobnosti školských úradov, ktorá sťažovala komunikáciu VP zá-
kladných a stredných škôl. Zákon bol novelizovaný zákonom č. 245/2008 
platným od 1.9.2008, ktorý zmenil uvedené názvy na Centrá špeciálno-
-pedagogického poradenstva a na „Centrá pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie“. Ale dodatok „a prevencie“ sa v plnom znení 
zákona dokonca aj na portáli  JASPI „vytratil“. (Avšak nielen tam!)

§ 26 Žiacka školská rada
(1) „Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ak je ustanovená, 

reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu 
k riaditeľovi a vedeniu školy.

(2) Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 
v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľ-
bách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.

(3) Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách zís-
kali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách.

(4) Žiacka rada 
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy 
v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá 
im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok, 
d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

(5) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane 
výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí 
štatút žiackej školskej rady.“

Komentár: Asociácia výchovných poradcov navrhovala zakotviť do 
školského zákona v roku 2008 prácu žiackych školských rád aj v ZŠ 
a ich metodické usmerňovanie zveriť výchovným poradcom. Ale žiadne 



Výročná konferencia o vzdelávaní 36 Výchovný poradca na školách v súčasnosti37

argumenty zatiaľ nepomohli, túto požiadavku dosiahnuť. Prezentácia 
k tejto téme sa nachádza na webovej stránke: http://asociaciavp.szm.sk/
konferencia_dieta.html 

• Nariadenie vlády č. 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti 
a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov (od 1.5.2004)
§  3
(1) „Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného porad-

cu sa znižuje:
a) v základnej škole a v strednej škole s počtom

do 300 žiakov o 1 hodinu
301 - 600 žiakov o 2 hodiny
601 žiakov a viac o 3 hodiny, 

b) v špeciálnej škole s počtom
do 100 žiakov o 1 hodinu
101 - 300 žiakov o 2 hodiny
301 žiakov a viac o 3 hodiny.“

Komentár: Platné zníženie úväzku VP je už v súčasnosti nepostačujúce, 
lebo tí musia v praxi vynaložiť na svoju prácu oveľa viac času. Náplň prá-
ce VP sa za posledné roky znásobila nielen zvýšeným počtom prihlášok 
na stredné školy, počtom inkludovaných žiakov a žiakov s problémami, 
ale aj časovými nárokmi na riešenie problémov, konzultácie s rodičmi 
a na štúdium a vzdelávanie. AVP vypracovala na sledovanie časovej ná-
ročnosti práce VP „Výkaz práce“, ktorý bude vyhodnotený a predložený 
vláde SR ako podklad pre zmenu tohto doteraz platného nariadenia.

• Vyhláška MŠ SR č.42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických 
pracovníkov
(od 1.3.1996)
§  7 Špecializačné inovačné štúdium
(1)“ Špecializačné inovačné štúdium organizujú metodické centrá, Štátny 

pedagogický ústav a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov.
 (2) Obsahom špecializačného inovačného štúdia je príprava na vykonáva-

nie špecializovaných pedagogických činností a na výskumnú činnosť.
(3) Špecializačné inovačné štúdium trvá najviac dva roky. Uskutočňuje 

sa podľa jednotného projektu vypracovaného vzdelávacími organizá-
ciami uvedenými v odseku 1 a schváleného ministerstvom alebo iným 
ústredným orgánom.

(4) Na špecializačné inovačné štúdium sa môže pedagogický pracovník 
prihlásiť so súhlasom riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zaria-
denia.
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(5) Špecializačné inovačné štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce 
pred trojčlennou  komisiou. Členov komisie vymenúva riaditeľ vzdelá-
vacej organizácie uvedenej v odseku 1.

(6) O skončení špecializačného inovačného štúdia vydajú vzdelávacie or-
ganizácie uvedené v odseku 1 osvedčenie.“

Komentár: Táto vyhláška neriešila kvalifikačné predpoklady výchov-
ných poradcov. Ich vzdelávanie bolo zabezpečené len v rámci špecializač-
ného inovačného štúdia.

• Vyhláška č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom pora-
denstve a o poradenských zariadeniach (od 1.3.1996)
§ 6  Výchovný poradca
(1) „Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, 

špeciálnych školách, a ak je to účelné, aj v školských zariadeniach.
(2) Funkcia výchovného poradcu sa obsadzuje z radov pedagogických 

pracovníkov školy.  
Za plnenie úloh výchovný poradca zodpovedá riaditeľovi školy; úlohy plní 

popri svojej pedagogickej činnosti.
(3) Výchovný poradca
a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania 

a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového 
a delikventného vývinu detí,

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talento-
vaným žiakom,

c) poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení 
výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia 
na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania,

d) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými 
odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.“

Komentár: Táto vyhláška bola zrušená a nahradená vyhláškou č.325/
2008. AVP považuje výchovné poradenstvo za súčasť pedagogickej činnos-
ti výchovného poradcu.

• Vyhláška č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie (od 1.9.2008)
§ 3
(2) „Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie me-

todicky usmerňuje  činnosti
a) koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských 

zariadeniach podľa § 130 ods. zákona,
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b) výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov 
v základných školách, stredných školách a v školách pre žiakov s na-
daním

§  4 
(2) Terénny špeciálny pedagóg vykonáva poradenskú, preventívnu, vý-

chovno-vzdelávaciu a metodickú činnosť spravidla v škole, v školskom 
zariadení a v rodine;ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre špeci-
álnopedagogického poradenstva.“

Komentár: Výchovný poradca je touto vyhláškou postavený do úlohy 
„druhoradého“ poradenského zamestnanca a v rozpore so školským zá-
konom až za koordinátora prevencie. Ani rozpracovaniu náplne práce 
výchovného poradcu nevenuje táto vyhláška žiadnu pozornosť. Naopak, 
osobitne sa tu spomína „terénny špeciálny pedagóg“, ale takýto pojem 
školský zákon vôbec nepozná . (Zákon 245/2008, §130 ods. 3)

Čo (ne)navrhuje zákon o pedagogických zamestnancoch
§ 7 ods.7
„Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom poža-
dované kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“
§ 32 ods.2 písm. b) c)
      „Pedagogickým zamestnancom špecialistom je
       a) výchovný poradca,
       b) kariérový poradca, 
§  32 ods. 5
„Výchovný poradca zabezpečuje poradenstvo v oblasti výchovy a vzdeláva-
nia deťom, žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnan-
com škôl formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických 
a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeutic-
ko-výchovnú činnosť a výchovno-poradenskú činnosť podľa potrieb žiaka.“

• Čl. III  (Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme) 
§ 14 ods.1
„Zamestnávateľ prizná pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému 
zamestnancovi v školstve špecializačný príplatok za výkon každej špecia-
lizovanej činnosti.“
§ 14 ods.2
„Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 sú činnosti
a) triedneho učiteľa, 
b) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.“
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§ 14a, ods. 1
„Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učite-
ľa, patrí špecializačný príplatok v čiastke 5 % platovej tarify štvrtého ka-
riérového stupňa príslušnej pracovnej triedy a platovej triedy, do ktorej je 
zaradený, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v čiastke 10 % 
platovej tarify štvrtého kariérového stupňa príslušnej pracovnej triedy 
a platovej triedy, do ktorej je zaradený, ak túto činnosť vykonáva v dvoch 
triedach alebo vo viacerých triedach.“ 

Čo navrhujú uzákoniť výchovní poradcovia

• vymedziť v zákone pôsobenie výchovných poradcov vo vedeniach škôl 
ako ich plnoprávnych členov, a tým vyjadriť skutočný význam ich práce 
v oblasti výchovy, osobitne kariérovej výchovy a tiež v oblasti prevencie 
sociálno-patologických javov v základných a stredných školách

• upraviť výchovným poradcom úväzok primerane práci, ktorú vykoná-
vajú, ktorú od nich očakávajú rodičia, žiaci a celá spoločnosť (následne 
v nariadení vlády SR) 

• spravodlivo ohodnotiť prácu výchovných poradcov príplatkom, vyšším 
než je príplatok triedneho učiteľa, pretože práca výchovného poradcu 
je časovo aj odborne  náročnejšia a zameriava sa na výchovu všetkých 
žiakov školy bez výnimky

• stanoviť kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie vý-
chovného poradcu a pripravovať pre túto prácu na vysokých školách 
kvalifikovaných odborníkov v pregraduálnom aj postgraduálnom štú-
diu

• venovať primeranú pozornosť  funkcii metodika pre výchovné pora-
denstvo  (v súlade so školským zákonom), jeho postaveniu v systéme 
výchovného poradenstva a tiež jeho vzdelávaniu

Pripomienky Asociácie výchovných poradcov: http://asociaciavp.szm.sk 

V čom vidíme problém?

• v nerovnocennom postavení vedných odborov v spoločnosti, ktoré sa odráža 
v preferovaní niektorých hľadísk (ekonómia, právo) a v podceňovaní 
iných (sociológia, pedagogika, psychológia) pri tvorbe všetkých vše-
obecne záväzných právnych predpisov 

• v nerovnomernom rozvoji vedných odborov, v ich (ne)komunikácii a 
(ne)spolupráci, ktorých dôsledkom je neujasnenosť a rôzne vysvet-
ľovanie mnohých pojmov, ktoré obsahujú všeobecne záväzné právne 
predpisy 

http://asociaciavp.szm.sk/" \t "_parent
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• v nepochopení podstaty výchovno-vzdelávacieho procesu ako vzájomnej 
súčinnosti jeho teoretickej a praktickej stránky, v preferovaní výsled-
kov vzdelávania (teoretickej stránky)  a v nedoceňovaní výchovy a pre-
vencie (praktickej stránky) v praxi škôl a v celej spoločnosti

• v neujasnenosti pojmov, ktoré sú pre výchovno-poradenskú prax zvlášť 
dôležité a ich významu: výchovné poradenstvo, kariérové poradenstvo, 
spolupráca, koordinácia, kompetencia,  odbornosť, špecializácia,...

• v neochote zodpovedných ministerských zamestnancov zaoberať sa hlb-
šie problematikou výchovného/pedagogického poradenstva a pochopiť 
jej význam pre celú spoločnosť

Ako postupovať ďalej?

• Konzultovať s riaditeľom školy možnosť, aby výchovný poradca koordi-
noval prácu sekcie triednych učiteľov, vedúcich metodických združení 
a predmetových komisií a viedol tiež sekciu poradenských pracovníkov 
a sociálnych partnerov (každý VP so svojim riaditeľom)

• Presadzovať v spolupráci s radou rodičov postavenie výchovného porad-
cu ako metodika pre prácu žiackej školskej rady už v základnej škole 
s cieľom rozvoja pozitívne motivovaných činností žiakov (každý VP 
s predsedom RZ na škole)

• Posilniť reálne postavenie metodikov pre výchovné poradenstvo v CPP-
PaP, skvalitniť ich vlastnú pedagogicko-metodickú činnosť a vzdeláva-
nie (riaditelia CPPPaP)

• Na úrovni miest a krajov organizovať pre výchovných poradcov základ-
ných a stredných škôl pravidelné pracovné stretnutia zamerané na 
výmenu skúseností

• Zaradiť do funkčného vzdelávania riaditeľov škôl problematiku výchov-
ného poradenstva a na poradách ich pravidelne oboznamovať s úloha-
mi a problémami v práci výchovných poradcov (MPC, vysoké školy, 
KŠÚ, VÚC)

V tomto období, keď práve prebieha pripomienkové konanie k návrhu 
zákona o pedagogických zamestnancoch, by mohli výchovní poradcovia 
svojou aktivitou zmeniť svoje doterajšie postavenie. Ako ukazuje prehľad 
dokumentov o vývoji výchovného poradenstva, aby sme zabezpečili ich 
kvalitu,  musia odborníci dôraznejšie zasahovať do ich tvorby. 
Dnes môžeme v porovnaní s minulosťou využiť jednu podstatnú VÝHO-
DU, ktorou je komunikácia prostredníctvom internetu. Tá je dnes taká 
rýchla ako nikdy predtým, môže byť aj taká široká ako nikdy predtým 
a práve ona môže urýchliť proces tvorby právnych predpisov ako nič pred-
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tým... (avšak nielen tvorbu predpisov, ale aj vývoj výchovného poraden-
stva vôbec).

Pramene: http://jaspi.justice.gov.sk 
                http://www.minedu.sk 
                http://www.uips.sk 

Mgr. Jarmila Blažeková, Asociácia výchovných poradcov, asociaciavp@gmail.com

http://jaspi.justice.gov.sk
http://www.minedu.sk
http://www.uips.sk
mailto:asociaciavp@gmail.com
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5/ Výchovný poradca ako súčasť poradenského systému

Ivica Kuracinová

Úvod

V modernom školskom a výchov-
nom systéme majú podporné 
a nápomocné orgány a inštitúcie 
svoje špecifické nezastupiteľné 
miesto. 

Týka sa to i  výchovného 
a psychologického poradenstva, 
súčasti výchovno-vzdelávacej 
sústavy, ktoré poskytuje odbor-
nú pedagogickú a psychologickú 

starostlivosť o deti, metodickú a informačnú pomoc pedagogickým za-
mestnancom škôl a zákonným zástupcom detí v oblasti edukácie, profe-
sijnej orientácie žiakov. 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v zákone 
245/2008 z.z.

Princípy výchovy a vzdelávania 

Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch, 
ktoré sú definované v § 3 zákona 245/2008 z.z. školský zákon. Jedným 
z princípov je aj princíp výchovného poradenstva podľa § 130.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (§ 130)
Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú 
zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického pora-
denstva a prevencie, ktorých súčasťou je: 
a) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
b) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Príspevok odprednášala v zastúpení 
PaedDr. Silvia Stanová, Centrum pedagogicko 
- psychologického poradenstva a prevencie 
v Trnave
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K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí:
a) výchovný poradca (§ 130 odst. 5, § 134), 
b) školský psychológ (§ 135), 
c) školský špeciálny pedagóg (§ 131 odst. 2), 
d) liečebný pedagóg, 
e) sociálny pedagóg, 
f) koordinátor prevencie.

Činnosti výchovného a psychologického poradenstva (§ 131) sú psycholo-
gická činnosť, špeciálnopedagogická činnosť a sociálna činnosť. Minister-
stvo školstva metodicky usmerňuje činnosť poradenských zariadení.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (§ 132)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie posky-
tuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, 
výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so 
zdravotným postihnutím, zákonným zástupcom - poskytuje poradenské 
služby a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. 

komplexná 
diagnostika 
kompetencií 
jednotlivca

kariérové 
poradenstvo 
(interdiscipli-

-nárne)

reorientácia, 
rekvalifikácia

komplexná 
príprava pre trh 
práce; doplnenie 
profesionálnych 

inform.

Základné fázy a oblasti  výchovného poradenstva a prevencie
(§ 130 odst. 8, § 132 odst. 4, uznesenie vlády č. 283/2007)

diagnostická fáza poradenská fáza terapeutická fáza preventívna
a rehabilitačná

fáza

psychologická 
diagnostika

psychologické 
poradenstvo

psychoterapia
psychologická 

prevencia  
a  sociálno

-psychologický 
tréning 

pedagogická 
diagnostika

pedagogické po-
radenstvo

liečebno–pedago-
gické  metódy

pedagogická 
prevencia, 
reedukácia  

a psychagogika

sociálna 
diagnostika

sociálne  
poradenstvo

socioterapia sociálna 
prevencia  
a tréning  
sociálnej 

komunikácie
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Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (§133)
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú 
špeciálnopedagogickú činnost, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, 
rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno- vzdelávaciu a inú od-
bornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdra-
votným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa podieľa na zabezpe-
čovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných pomôcok 
podľa ich individuálnych potrieb dieťaťa, učí ho tieto pomôcky využívať, 
prehodnocuje ich účinnosť využívania u užívateľa.

Činnosti CŠPP (vyhláška č. 325/2008 §4)
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva vykonáva odborné činnos-
ti a súbor špeciálnopedagogických intervencií podľa § 133 zákona najmä 
ambulantne v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ambulantne 
v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa navštevuje, ale-
bo formou krátkodobého pobytu v centre špeciálno-pedagogického pora-
denstva, ktorého dĺžka spravidla nepresiahne päť pracovných dní.

Terénny špeciálny pedagóg vykonáva poradenskú, preventívnu, výchovno-
-vzdelávaciu a metodickú činnosť spravidla v škole, v školskom zariadení 
a v rodine; ďalšie činnosti vykonáva spravidla v centre špeciálno-peda-
gogického poradenstva. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
sa môže špecializovať len na jeden druh zdravotného postihnutia alebo 
vývinovej poruchy.

Výchovné poradenstvo (§134)
Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri rie-
šení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb 
detí a kariérového poradenstva. Výchovný poradca v prípade potreby 
sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psycholo-
gické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koor-
dinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským 
psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnan-
cami poradenských zariadení. 

Výchovný poradca
Ustanovenie do funkcie
Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy (učiteľ), ustanovený 
do tejto funkcie riaditeľom školy. Forma, akou by mal byť VP ustanovený 
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do funkcie, by mal byť menovací dekrét. Treba zdôrazniť, že v klasickom 
poňatí výchovný poradca v škole nie je profesia, ale len funkcia. V praxi 
to znamená, že na výkon tejto funkcie sa nevytvára osobitné pracovné 
miesto v zmysle „výkonu“, ale výchovného poradcu vyberá a menuje z ra-
dov pedagogických zamestnancov riaditeľ školy. Robí to so zreteľom na 
osobnostné predpoklady zamestnanca, výchovno-vzdelávacie výsledky, 
ktoré dosahuje, pedagogickú prax minimálne 5 rokov, predchádzajúcu 
odbornú prípravu (absolvovanie špecializačného inovačného štúdia) resp. 
iných predpokladov pre získanie tejto spôsobilosti. 

Postavenie VP
Vychádzajúc z platnej legislatívy riaditeľ školy vymedzuje konkrétne 
postavenie a úlohy VP vo vnútorných dokumentoch školy (organizačný 
poriadok, pracovný poriadok, vnútorný mzdový predpis atď.). Robí tak 
so zreteľom na osobitosti a konkrétne podmienky školy (stupeň, druh, 
typ školy, počet žiakov, prostredie, v ktorom školy pôsobí a pod.). Keďže 
výchovný poradca zodpovedá za svoju činnosť priamo riaditeľovi školy, 
je dobré, ak sú čo najkonkrétnejšie vymedzené kompetencie výchovného 
poradcu, najmä jeho:

1. koordinačné funkcie: 
- vzťahy k zástupcom riaditeľa,
- k triednym učiteľom,
- ostatným pedagogickým a výchovným zamestnancom školy
2. systém transferu informácií:
- vyčlenený „poradenský deň“
- určenie spôsobu prezentovania informácií – osobitne pre pedagogických 
zamestnancov a osobitne pre žiakov a ich rodičov,
- permanentné sledovanie odbornej literatúry a pod.
- vzdelávanie
3. systém organizácie jeho práce (plánovanie):
- spôsob činnosti, 
- časový rozsah a doba individuálnych a skupinových kontaktov so žiak-
mi, rodičmi resp. zákonnými zástupcami (voľný deň apod.)
- miesto činnosti
4. materiálne a priestorové podmienky pre činnosť:
- samostatný kabinet
- PC s pripojením na internet
- odborná literatúra
5. ďalšie podmienky ovplyvňujúce prácu výchovného poradcu:
- základný úväzok výchovného poradcu,
- odmeňovanie funkcie výchovného poradcu
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Takéto všeobecné vymedzenie funkcie výchovného poradcu a podmienok 
pre jeho prácu by mala myť škola spracované bez ohľadu na skutočnosť, 
kto funkciu vykonáva. Tieto podmienky je vhodné písomne dohodnúť 
medzi výchovným poradcom školy a vedením školy, resp. aby uvedené 
skutočnosti boli zahrnuté vo vnútorných predpisoch školy. 

Úväzok a odmeňovanie VP

Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu sa 
znižuje (Nariadenie vlády SR č. 238/2004 § 3 ods. 1):
a) v základnej škole a v strednej škole s počtom do 300 žiakov o 1 hodinu 

301- 600 žiakov o 2 hodiny 601 žiakov a viac o 3 hodiny,
b) v špeciálnej škole s počtom do 100 žiakov o 1 hodinu 101 300 žiakov o 2 

hodiny 301 žiakov a viac o 3 hodiny. 
Odmeňovanie výchovného poradcu sa rovnako ako u iných pedagogických 
zamestnancov riadi základnými mzdovo-právnymi predpismi platnými 
pre odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Konkrétna výška základ-
ného platu sa teda určuje podľa kritérií pre zaradenia zamestnanca do 
príslušnej platovej tarify a to bez ohľadu na skutočnosť, či pedagóg funk-
ciu výchovného poradcu vykonáva - alebo nie.

Úlohy výchovného poradcu

Úlohy výchovného poradcu môžeme definovať z pohľadu platnej legis-
latívy §130 ods. 3 a ods. 5 a § 134 zákona 245/2008 z.z. školský zákon 
a všeobecného chápania poradenstva opierajúc sa o odbornú literatúru 
a koncepciu pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho 
implementácie do praxe.

I. Všeobecné chápanie úloh VP
VP vykonáva činnosti:
1. koordinačnú
- sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a iný-

mi odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti 
a mládež 

- poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom
- poskytuje vedeniu školy návrhy a doporučenia, ktoré sa týkajú výchovy, 

vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,
2. koncepčno- plánovaciu 
3. informačnú
- poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnan-

com školy informácie o činnosť i zariadení výchovného poradenstva 
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a možnostiach využívania ich odborných služieb, informácie z oblasti 
utvárania všestranne rozvinutej osobnosti žiakov v procese výchovy 
a vzdelávania, informácie z oblasti prevencie a nápravy problémov, ktoré 
sa vyskytujú vo vývoji, výchove a vzdelávaní detí a mládeže a informácie 
o štúdiu na stredných školách, vysokých školách a voľbe povolania,

- poskytuje informácie zamestnancom inštitúcií a organizácií pracujúcich 
s deťmi a mládežou v oblasti výchovy a vzdelávania,

4. vyhodnocovaciu – analytickú: 
- analyzuje a vyhodnocuje proces poradenstva v škole a poskytuje infor-

mácie a analýzy vedeniu školy, žiakom, zákonným zástupcom a peda-
gogickým zamestnancom školy v oblasti rozvíjania osobnosti žiakov, ich 
výchovy a vzdelávania, riešení problémov, ktoré sa u nich vyskytujú 
a v otázkach prípravy žiakov na štúdium a voľbu povolania

5. prieskumnú a selektívnu:
- metodicky usmerňuje a zjednocuje diagnostickú činnosť triednych uči-

teľov pri používaní konkrétnych pedagogických diagnostických metód, 
analýze, overovaní, spracovaní a interpretácii získaných údajov, vedení 
pedagogickej dokumentácie a pri spracovaní osobných charakteristík 
žiakov, pri vyhľadávaní a sledovaní mimoriadne nadaných a talentova-
ných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
(významných pre voľbu ďalšieho štúdia a povolania), 

- uskutočňuje vlastnú diagnostickú činnosť u žiakov, ktorí vyžadujú z vý-
chovných, vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť a vedie 
o nich evidenciu a dokumentáciu, navrhuje žiakov na odborné vyšet-
renie do pedagogicko- psychologických poradní a pripravuje potrebné 
podklady;

6. iné (riešenie konfliktných situácií medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi 
a pod). 

II. Úlohy VP – podľa oblastí
Vychádzajúc z Koncepcie pedagogicko-psychologického poraden-
ského systému a jeho implementácie do praxe, pôsobí výchovný 
poradca v troch základných oblastiach.
V osobnostnej oblasti výchovný poradca sústreďuje pozornosť predo-
všetkým na žiakov s poruchami správania a so znakmi sociálnej nepri-
spôsobilosti, na žiakov trpiacich vnútornými konfliktmi (úzkosťami, po-
rušeným sebahodnotením) a na žiakov v náročných životných situáciách 
a vývojových krízach (týranie, rozvod alebo úmrtie rodičov, problémy vo 
vzťahoch medzi rodinou a školou, so spolužiakmi a pod.). 
V spolupráci s triednym učiteľom a rodičmi koordinuje preventívne a vý-
chovné postupy v práci s týmito žiakmi. V prípadoch, v ktorých výchovný 
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poradca ako učiteľ nemôže odborne zabezpečiť starostlivosť, odporúča 
intervenciu a ďalšiu odbornú starostlivosť príslušného centra,  prípadne 
inej špecializovanej inštitúcie.
V oblasti vzdelávania sa výchovný poradca zameriava na žiakov so 
vzdelávacími ťažkosťami či rizikami školskej neúspešnosti (pôsobenie 
smerujúce k prevencii školského zlyhania), na talentovaných žiakov, na 
postihnutých žiakov, ktorí sú individuálne začlenení (integrovaní). 
Súčasťou jeho činnosti v tejto oblasti musí byť spolupráca s učiteľmi a ro-
dičmi týchto žiakov, prípadne s poradňou pri zisťovaní príčin vzdeláva-
cích problémov a ich nápravy. 
V spolupráci s poradenským zariadením by mal výchovný poradca ďalej 
zaručovať rozsah a kvalitu starostlivosti individuálne integrovaným po-
stihnutým žiakom. Mimoriadne nadaným žiakom by mal pomáhať vytvá-
rať podmienky na rozvoj ich talentu v škole.

V oblasti profesijnej orientácie výchovný poradca poskytuje metodickú 
pomoc učiteľom pri zisťovaní, sledovaní a rozvíjaní individuálnych dis-
pozícií žiakov, ktoré môžu byť významné pre voľbu ich študijnej alebo 
životnej dráhy, a tak umožňovať žiakom a ich rodičom, aby sa vyvarovali 
chybnej voľby.
V zložitých prípadoch (napr. žiakov so ŠVVP - žiakov pochádzajúcich zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, talentovaných, alebo žiakov so vzde-
lávacími či výchovnými ťažkosťami apod.) je jeho úlohou sprostredkovať 
žiakom a ich výchovným zástupcom pomoc poradenského zariadenia.
Úlohou poradcu v tejto oblasti je tiež zhromažďovať informácie o možnos-
tiach ďalšieho štúdia a praxe a poskytovať ich formou skupinovej alebo 
individuálnej práce žiakom a ich rodičom. Ako účinná sa javí spolupráca 
s okresnými úradmi práce.

Práva a povinnosti VP
  I.  Základné práva a povinnosti výchovného poradcu vyplývajú zo 
     všetkých pracovnoprávnych predpisov, najmä zo Zákonníka práce 
       a zákona č. 313/2001o verejnej službe
 II. Špecifické povinnosti možno odvodiť už z vyššie citovaného ustano-

venia § §130 ods. 3 a ods. 5 a § 134 zákona 245/2008 Z.z. školský 
zákon

III. Ďalšie práva a povinnosti môže výchovnému poradcovi vymedziť ria-
diteľ školy vo vnútorných predpisoch školy, najmä v organizačnom 
poriadku školy. Konkrétne úlohy a z nich vyplývajúce kompetencie 
môže riaditeľ školy operatívne určiť napr. aj na základe priebehu 
a záverov pedagogickej rady, porady vedenia školy, ale tiež na zákla-
de odporúčaní predmetových komisií a metodických združení. 
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Pracovná náplň VP 

1. VP  vykonáva  činnosť  prieskumnú, identifikačnú,  vyhodnocovaciu, 
diagnostickú, depistážnu, konzultačnú,  metodickú,  informačnú, osve-
tovo-preventívnu, koncepčno-   plánovaciu, organizačnú a administra-
tívnu.

2. VP plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s tried-
nymi učiteľmi: 

a) robí prieskumy, prieskumové štúdie a vyhodnotenia,
b) monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní  a vývine osob-

nosti; robí pre nich pedagogickú diagnostiku a depistáž, zabezpečuje 
a sprostredkúva im psychologické a iné odborné služby a starostlivosť 

c) informuje a pomáha žiakom, rodičom (zákonným zástupcom) pri voľ-
be štúdia, povolania a pracovného zaradenia, v spolupráci s triednymi 
učiteľmi zabezpečuje pre túto oblasť potrebnú agendu a poskytuje  im  
metodickú  pomoc  pri jej vedení,

d) triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so 
žiakmi intelektovo nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodne-
nými, segregovanými,  žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročníka ZŠ a pri prechode 
na vyšší stupeň školy alebo inú školu,

e) spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva 
a poradenstva zameraného na zlepšovanie sociálnych vzťahov v trie-
dach a v škole,

f) zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov, 
rodičov a zamestnancov školy,

g) poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc žia-
kom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy,

h) koordinuje výchovný proces školy a sprostredkúva škole odborné služby pe-
dagogické, psychologické, informačné, sociálno-právne, medicínske a iné,

i) spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi a triednymi učiteľmi, 
koordinátorom prevencie, majstrami odbornej výchovy, vychovávateľmi, 
sociálnymi kurátormi, s lekárom, školským psychológom, špeciálnym 
pedagógom, pracovníkmi pedagogicko-psychologických poradní, špeciál-
nopedagogických poradní a ďalšími školskými zariadeniami, s orgánmi 
štátnej správy a samosprávy a ďalšími inštitúciami (aj súkromnými, 
cirkevnými, charitatívnymi, mimorezortnými, mimovládnymi), podieľa-
júcimi sa na výchove a vzdelávaní, 

j) zabezpečuje spoluprácu školy so službami zamestnanosti, so zamestná-
vateľskými inštitúciami v regióne a s ostatnými sociálnymi partnermi,

k) na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivi-
tách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov,
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l) vedie kabinet výchovného poradenstva (využíva informačno-komuni-
kačné technológie pri práci so systémami profesijných informácií, infor-
mačné a poradenské programy, dokumentáciu, právne normy, metodic-
ké, informačné a propagačné materiály, príručky, odbornú literatúru, 
audiovizuálne pomôcky),

m) rozširuje svoje vzdelanie z oblasti výchovného poradenstva, dbá o svoj 
profesionálny rast,

n) aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminá-
roch a školeniach  pre výchovných poradcov. 

Pri optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu školy 
uplatňuje výchovný poradca intervenčné stratégie: 
a) výcvikové programy, prednášky a besedy pre žiakov – so zameraním na 

kognitívny, sociálny a emocionálny vývin žiakov, prevenciu problémov 
v prospechu a správaní, osvojenie si adekvátnych metód samoučenia, 
rozvoj motivácie k učeniu, rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia 

b) prednášky a besedy pre pedagogických zamestnancov školy o existu-
júcich problémoch žiakov v prospechu a správaní a o možnostiach ich 
odstraňovania, 

c) prednášky a besedy pre rodičov žiakov o existujúcich problémoch detí 
v prospechu a správaní, 

d) individuálne rozhovory s rodičmi detí s poruchami správania a priesku-
my výchovnej situácie v rodinách problémových žiakov,

e) priame zásahy do vyučovania – vypracovanie individuálnych plánov 
učenia a vyučovania, zásahy do rozvrhu hodín alebo vyučovacích štýlov 
pedagogických zamestnancov, dodržiavanie psychohygienických aspek-
tov výchovno-vzdelávacieho procesu, 

f) aplikácia humanistických princípov do výchovno - vzdelávacieho proce-
su a medziľudských vzťahov v škole. 

Pri hodnotení vedomostí a zručností,  ktoré najviac chýbajú súčasným 
výchovným poradcom sa na prvom mieste objavuje počítačová gramot-
nosť, ktorá sa síce zlepšuje ale stále sú tu veľké rezervy. Ide o bežné vyu-
žívanie informačno- komunikačných technológií a orientáciu v množstve 
využívaných informačných zdrojov. Poradcovia by mali byť informovaní 
aj o právnych predpisoch týkajúcich sa systému výchovného poradenstva. 
Poradcom chýba prehľad o vývinových zmenách v celoživotnom priebehu 
na rôznych úrovniach a o adekvátnom výchovnom pôsobení, flexibilnom 
reagovaní na tieto zmeny, rovnako ako aj znalosti a aplikovanie pedago-
gickej diagnostiky. Našim poradcom chýba optimizmus a dostatok seba-
vedomia , čo vyplýva jednak s absencie znakov zlepšovania sa situácie 
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v časovom dotovaní poradenskej činnosti ale aj patričného morálneho 
i finančného ohodnotenia ich práce.   

Mgr. Ivica Kuracinová,  
Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, 

M. Sch. Trnavského 2, 917 01 Trnava, ivica.kuracinova@gmail.com
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6/ Problémy súčinnosti výchovného poradcu 
na školách s PPP a lekárom

Miroslava Dobáková

V modernom školskom a vý-
chovnom systéme majú pod-
porné a nápomocné orgány 
a inštitúcie svoje špecifické 
nezastupiteľné miesto. Do po-
radenského  školského systému  
patria najmä: výchovný porad-
ca, školský psychológ, školský 
špeciálny pedagóg ,koordinátor 
prevencie na škole  a iní od-
borní zamestnanci v školskom 
poradenskom zariadení. 

Výchovné a psychologické poradenstvo poskytuje odbornú pedagogic-
kú a psychologickú starostlivosť o deti, metodickú a informačnú pomoc 
pedagogickým zamestnancom škôl a zákonným zástupcom detí najmä 
v oblastiach výchovy a vzdelávania.

Napriek tomu, že klesá počet detí, záujem  rodičovskej verejnosti o služ-
by školského poradenstva narastá. Na výchovného poradcu sa v súčasnos-
ti kladú zvýšené nároky v súvislosti s nárastom  výchovných a vzdeláva-
cích problémov v škole, ktoré sú priamym odzrkadlením problémov celej 
populácie. 
 
Činnosť výchovného poradcu
Legislatívny rámec výchovného poradenstva je určený Vyhláškou MŠ 
SR o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariade-
niach. Vyhláška definuje ciele a úlohy systému výchovného poradenstva 
ako celku i ciele a úlohy jeho jednotlivých článkov.  Vyhláška predstavuje 

PaedDr. Miroslava  Dobáková, 
Stredná odborná škola elektrotechnická v  Trnave
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bázu, na ktorú by mali nadväzovať  “Štatút výchovného poradcu”, ktorý 
by mal konkrétne určiť : 
- kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie výchovného poradcu 
- podmienky a úlohy výchovného poradcu v škole vo vzťahu k žiakom, 

rodičom, učiteľom, vedeniu školy, PPP 
- postavenie výchovného poradcu (vrátane úľavy na vyučovacom úväzku) 
- finančné ocenenie funkcie výchovného poradcu. 

V súčasnosti je pozícia výchovného poradcu v škole pomerne často dis-
kutovanou otázkou. Aj keď už spomínaná vyhláška hovorí o výchovnom 
poradcovi a jeho funkcii, neviažu sa na ňu zatiaľ osobitné odporúčania 
či usmernenia, ktoré by presnejšie vymedzovali pozíciu výchovného po-
radcu v škole ako je to pri iných funkciách. Toľko diskutované morálne a 
najmä finančné ocenenie je plne v kompetencii riaditeľa školy.

Nerobme si ilúzie o harmonických vzťahoch v pedagogických kolektí-
voch. 

V súvislosti s postupom niektorých učiteľov do vyššej platovej triedy (za 
presne stanovených podmienok) sa sociálna klíma v mnohých učiteľských 
kolektívoch zhoršila. Ak sa napr.: tento platový postup týkal učiteľa – vý-
chovného poradcu, stalo sa, že finančné ohodnotenie jeho výchovno – po-
radenskej práce bolo znížené.

Zvýšené požiadavky na činnosť a kompetencie výchovného poradcu,  ako 
poradcu prvého kontaktu v škole sú kladené aj na jeho celoživotné vzde-
lávanie a predpokladajú posilnenie jeho postavenia v škole. K tomu je po-
trebné vytvoriť reálne podmienky na jeho existenciu, aby jeho pôsobenie 
bolo efektívne, napr. výraznejším znížením základného úväzku výchov-
ného poradcu, motivujúcim finančným ohodnotením, napr. stanovením 
navýšenia mzdy určitými percentami z tarifnej mzdy.

Aktuálny spoločenský vývoj sa zákonite premieta do života školy, mení a 
rozširuje záber výchovno - poradenskej práce. Školy sú tak trochu zasko-
čené dopadmi javov sociálnej patológie, hľadajú a potrebujú informácie, 
spôsoby a možnosti riešenia, preventívne opatrenia.

Problémy sociálno - patologického charakteru plošne zasahujú všetky 
typy stredných škôl. V rámci jednotlivých typov SŠ ťažiskom poradenskej 
práce na gymnáziách je proces profesijného rozhodovania.

 
Pre SOŠ sú typické problémy s adaptáciou na študijný odbor a pomoc 

reorientovaným žiakom. 

Problematika na SOU, v súčasnosti SOŠE, sa v posledných rokoch vy-
kryštalizovala v dvoch smeroch. Okrem problémov s naplnením odborov 
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žiakmi výchovný poradca rieši problémy dochádzky, správania, nezáujem 
o štúdium, obavy z maturitnej skúšky, voľba povolania – ako a kde sa 
zamestnať. 

Výchovný poradca sa okrem štandardných činností , ktoré sú v jeho 
pôsobnosti, musí venovať aj deťom, ktoré majú zmyslové, telesné a iné 
zdravotné postihnutie, vyžadujúce si pri vzdelávaní špecifické postupy. 
Existuje i ďalšia nezanedbateľná skupina detí, ktoré žiadne pozorovateľ-
né postihnutie nemajú, ale napriek tomu si vyžadujú osobitný prístup pri 
vzdelávaní (napr. deti s ťažkosťami v učení, deti s prejavmi niektorých 
príznakov vývinových porúch učenia, citového prežívania, ale i deti s nad-
priemerným intelektovým nadaním, športovo talentovaní jedinci a pod.). 

Stúpa počet detí s osobnostnými a emocionálnymi problémami vrátane 
detí trpiacich neurózami, psychosomatickými chorobami a vývinovými 
poruchami učenia, detí  zo sociálne znevýhodneného prostredia ohroze-
ných chudobou  (30% ). V školách narastajú vážne vzťahové problémy 
a konflikty, a to nielen v komunikácii žiakov medzi sebou navzájom, ale 
aj vo vzťahu k rodičom a k učiteľom. Deti sú často vystavené neúmernej 
záťaži a krízovým situáciám.

Výchovné a psychologické poradenstvo sa významnou mierou podieľa 
na zefektívňovaní a humanizácii vzdelávania žiakov so zámerom obme-
dzovať výskyt ich školského zlyhávania, zvyšovať šance ich úspešného 
uplatnenia sa na trhu práce a podieľať sa na prevencii sociálno-patolo-
gických javov.  

Súčasná úroveň ohrozovania psychického vývinu detí si vyžaduje isté 
zmeny v obsahu a hlavne rozsahu komplexnej i úzko špecializovanej 
poradenskej činnosti. Posúdenie stavu, schopností a potenciálu dieťaťa, 
a teda odporúčanie vhodného typu vzdelávania psychológom a školským 
špeciálnym pedagógom by malo byť nutným minimom. 

Spolupráca výchovného poradcu s PPP
Pokiaľ riešenie „školských problémov“ prekračuje kompetencie výchov-
ného poradcu a hranice pedagogického poradenstva, požiada výchovný 
poradca o pomoc poradenského / školského psychológa.

Poradenský psychológ býva častým partnerom výchovného poradcu pri 
riešení problémov žiakov alebo problémov so žiakmi. V prvom prípade 
je klientom psychológa žiak, ktorý sa poradcovi zveril s osobným prob-
lémom, a ten mu po zvážení svojich kompetencií a okolností prípadu 
doporučí konzultáciu so psychológom. Psychológ môže od začiatku zvoliť 
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stratégiu pomoci, lebo žiaci / rodičia prichádzajú ako klienti so žiadosťou 
o pomoc. Druhý prípad je zložitejší – učiteľ má problém so žiakom, ktorý 
má nedostatky v učení alebo v správaní a žiada o pomoc psychológa. Nie 
je výnimkou, že uvedený problém žiak ani rodičia nepociťujú alebo o ňom 
nechcú hovoriť. 

Vynútená spolupráca neprináša požadovaný efekt a môže byt príčinou 
mnohých nedorozumení medzi psychológmi, výchovným poradcom a 
rodičmi žiakov. Mnohokrát sa výchovnému poradcovi vyplatí, pokiaľ s 
doporučením dieťaťa do psychologickej starostlivosti istý čas počká. Môže 
sa stať, že prijaté opatrenia (po konzultácii s kolegami a vedením školy) 
zmiernia alebo odstránia problémy, a tým zmizne dôvod intervencie psy-
chológa a prinesie niektoré výhody (napr. včasná intervencia zo strany 
výchovného poradcu, nezaťažovanie preťažených poradní, podpora spolu-
práce v tíme pedagógov, posilnenie vlastnej skúsenosti).

Výchovný poradca doporučuje vyšetrenie / konzultáciu v školských 
poradenských zariadeniach po dlhodobej úvahe a spolupráci s rodičmi. 
Stáva sa, že rodič dieťaťa je zaskočený požiadavkami na psychologické 
vyšetrenie. V prirodzenej snahe brániť „normalite“ svojho dieťaťa môže 
spoluprácu so psychológom považovať za poníženie a návrh výchovného 
poradcu odmietnuť. Rodičovským postojom možno predchádzať pri ná-
stupe žiaka do školy formou informácií o primárno-preventívnom poslaní 
týchto inštitúcií, o práci psychológov a charakteristikách spolupráce me-
dzi psychológom a pedagógom.

Výchovný poradca by mal poznať prácu poradenského psychológa, aby 
dokázal zaskočeným rodičom zodpovedať otázky ohľadom poradenského 
procesu. Touto cestou môže poradca získať od rodičov súhlas, ktorý ho 
oprávňuje objednať dieťa k psychologickému vyšetreniu. 

Rodič by mal poznať dôvod podnetu k psychologickému vyšetreniu, oča-
kávania poradcu a pedagógov, miesto realizácie vyšetrenia, čas a metódy 
diagnostickej práce. Uvedená snaha o získanie súhlasu rodičov neplatí v 
prípadoch akútneho ohrozenia telesného alebo duševného zdravia dieťaťa.

Pokiaľ vyšetrenie žiaka doporučuje výchovný poradca, mal by v záujme 
úspešnej spolupráce zreteľne sformulovať svoje očakávania. Skôr ako po-
kusy o vysvetľovanie príčin, interpretácie a hodnotenie správania žiaka 
zo strany poradcu, psychológovi pomôže popis školských problémov žiaka, 
jeho správanie a informácie o pokusoch k náprave.

Od psychológa nemožno očakávať presnú diagnózu a okamžitú zme-
nu – dochádza k nej v prirodzenom prostredí žiaka (školské a rodinné 
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prostredie). Psychológ vnáša do problémov nový pohľad a nápady, ktoré 
sa vytvorili v priebehu konzultácie s rodičmi a deťmi a sú logickým vy-
ústením vyšetrenia. Je na výchovnom poradcovi a pedagógoch ako tieto 
nápady využijú v praxi.

Nie vždy sa v praxi stretávam s tým, že psychológ je ochotný sa s vý-
chovným poradcom o týchto nových pohľadoch a nápadoch otvorene roz-
právať.

Od psychológa možno očakávať proces poradenstva, terapie, diagnos-
tiky a následné doporučenia administratívneho charakteru – využitie 
legislatívnych postupov, zmena triedy, zmena školy, návrh na integráciu 
dieťaťa, opakovanie ročníka a pod. Všetky psychologické výstupy majú 
charakter doporučení a nemôžu byt naplnené bez súhlasu rodičov. Pre 
efektívne uplatnenie všetkých pokynov a doporučení je dôležité, aby 
výchovný poradca a pedagógovia rozumeli písomným psychologickým 
záverom a doporučeniam. Predpokladom úspešnej starostlivosti o žiaka 
je osobný kontakt a úzka spolupráca psychológa, výchovného poradcu i 
pedagógov.

Poradenskí psychológovia sa venujú nasledujúcim typom problémov: 
a) problémy žiakov v učení (vývinové poruchy učenia, nízke nadanie, 
nedostatočné učebné návyky, adaptačné problémy ), b) problémy žiakov v 
správaní (provokatívne správanie, agresivita, záškoláctvo, šikana ), c) ro-
dinné a výchovné problémy, d) stresové situácie e) vyšetrenie profesijnej 
orientácie, f) osobnostné a rodinné ťažkosti, g) zdravotné ťažkosti.

Spolupráca školského špeciálneho pedagóga a školy
Psychológ a školský špeciálny pedagóg sú v súčasnosti zamestnancami 
PPP. Svoje služby a starostlivosť poskytujú jednorázovo, alebo opakova-
ne, pričom oba druhy sú realizované individuálnou, alebo skupinovou 
formou. Svoju činnosť uskutočňujú ambulantne v priestoroch poradne 
a návštevami odborných zamestnancov v školách a v školských zariade-
niach. Zákon o školských zariadeniach zaviedol aj funkciu „školský špe-
ciálny pedagóg“, ktorý sa priamo zúčastňuje na práci školy alebo špeciál-
neho výchovného zariadenia a poskytuje odbornú špeciálnopedagogickú 
pomoc deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom pri 
riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

Spolupráca školského špeciálneho pedagóga a školy je nesmierne 
dôležitá. Skutočnosť, že pedagogicko-psychologické poradne pred 
desiatimi rokmi vykazovali približne u 10% populácie opodstatnenosť 
svojich služieb, v súčasnosti sa toto číslo pohybuje nad 20% a čakacie 
lehoty na vybavenie žiadosti sú tri týždne až mesiac, hoci efektivita práce 
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je tým vyššia, čím skôr  je poskytnutá potrebná odborná starostlivosť. 
Z toho vyplýva, že by bolo vhodné z už aj tak preťažených poradní 
vyčleniť školského špeciálneho pedagóga a začleniť ho ako zamestnanca 
strednej školy. Jeho činnosť je neoddeliteľnou súčasťou poradenského 
systému v rezorte školstva a preto by sa mala rozpracovať funkcia 
školského špeciálneho pedagóga v pracovnej pozícii ako zamestnanca 
strednej školy. 

Súčasne je potrebné riešiť otázky pracovného zaradenia, úväzku, 
časového harmonogramu práce a odmeňovania jednotlivých zamestnancov 
špeciálnopedagogického poradenstva zaradených priamo v stredných 
školách  tak, aby ich postavenie bolo na úrovni učiteľa – špeciálneho 
pedagóga. Tento krok by mohol viesť k vyššej efektívnosti spolupráce 
školského špeciálneho pedagóga s kolektívom pedagógov v škole.

Realizácia uvedeného návrhu by znamenala prenesenie ťažiska práce 
špeciálnopedagogického poradenstva do prirodzeného prostredia detí a 
žiakov so ŠVVP, a to do škôl.

Spolupráca výchovného poradcu s lekárom
Opatrenia na skvalitnenie súčinnosti výchovného poradcu na školách sa 
netýkajú len jeho spolupráce s PPP a jej zamestnancami, ale je potrebné 
spolupracovať aj s praktickým lekárom pre deti a dorast. 
V súčasnosti prepojenie lekár – PPP – škola funguje nasledovne:

1. Lekár potvrdí pečiatkou a podpisom, že žiak môže študovať 
vybraný učebný, alebo študijný odbor, ak je zdravý 
a spôsobilý štúdia. 

2. Ak sa u žiaka vyskytne dispenzarizácia (Dispenzarizácia je 
aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, 
u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej 
vyšetrenie a liečba.) do ktorej spadajú aj vývinové poruchy 
učenia – dislexia, disgrafia, diskalkulia... praktický lekár 
pre deti a dorast  doporučí vyšetrenie u odborného lekára 
a v PPP. Na základe výsledkov sú žiakovi navrhnuté 
učebné, alebo študijné odbory, na ktoré je spôsobilý a bude 
schopný vykonávať navrhnuté povolanie.

3. Ak sa u žiaka vyskytne vážny zdravotný problém, ktorý ho 
zaradí do kategórie ZPS navrhne žiakovi lekárska komisia 
vhodný učebný, alebo študijný odbor.

Rezort zdravotníctva v SR by mal prostredníctvom okresných a krajských 
zástupcov raz ročne distribuovať praktickým lekárom pre deti a dorast  
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adresár zariadení špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré mieni 
vydávať MŠ SR s pokynom na spoluprácu s týmito zariadeniami. Ide o 
informovanosť PLDD, ktorí najlepšie môžu poradiť rodičom pri orientácii 
a výbere vhodného školského zariadenia.

V rámci spolupráce výchovného poradcu s lekárom sa v súčasnosti vysky-
tujú dva typy problémov: 

a) falšovanie ospravedlneniek – žiaci si skenujú pečiatky 
lekára s ich podpisom a použijú ich na ospravedlnenie 
väčšieho počtu dní  neprítomnosti na vyučovaní, o čom 
lekár vo väčšine prípadov ani nevie.

b) pri preverovaní pravosti ospravedlneniek potvrdených 
lekárom sa stáva, že lekár potvrdí aj ospravedlnenku po-
písanú v bode a).

Riešenie problému popísaného v bode a) je v kompetencii pedagogic-
kých pracovníkov, ktorí spolupracujú s výchovným poradcom a v po-
trebnej miere aj s lekárom. Vyriešiť problém týkajúci sa bodu b) nie je 
jednoduchou záležitosťou.

Záver
Problematika výchovného poradenstva je veľmi komplexná a rozsiahla. 
Celospoločenské zmeny v oblasti ekonomickej, sociálnej a morálnej sa 
priamo prejavujú v náraste potreby výchovného poradenstva v našom 
školskom systéme. Pre úspešné zvládnutie týchto narastajúcich potrieb je 
nevyhnutné systémovo, komplexne a pružne riešiť existujúce nedostatky 
a problémy. Treba mať pritom na zreteli, že jednotlivé zložky poradenstva 
sú svojou činnosťou priamo prepojené.

Témou môjho príspevku boli „Problémy súčinnosti výchovného poradcu 
na školách s PPP a lekárom“. V príspevku som naznačila aj niektoré as-
pekty postavenia a výkonu činnosti výchovného poradcu na škole a z praxe 
vychádzajúcu potrebu zmeny v oblasti školského špeciálneho pedagóga. 

Verím, že aj moje skúsenosti vychádzajúce z praxe, prispejú k vytvore-
niu optimálnejších podmienok pre prácu výchovného poradcu a ostatných 
zainteresovaných zložiek poradenského školského systému.

PaedDr. Miroslava Dobáková, SOŠ elektotechnická, Sibírska 1, 91700 Trnava
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7/ Výchovné poradenstvo na stredných školách 
v Trnavskom samosprávnom kraji
 
Mgr. Marta Jedličková, Ing. Karol Kunovský

Výchovné poradenstvo: 
•  Výchova a vzdelávanie
•  Rodina a škola
•  Kariéra
•  Špeciálna výchova 

a vzdelávanie
•  Negatívne javy 

a prevencia 
problémového 
a delikventného vývinu 
mládeže

Výchovný poradca SŠ:
•  Kvalifikačné predpoklady (VŠ vzdelanie pedagogického smeru, 

získanie odbornej spôsobilosti z výchovného poradenstva  po 
úspešnom absolvovaní špecializačného štúdia z výchovného 
poradenstva

•  Profesionalizovaný charakter – zriadenie funkcie v škole = 
zníženie úväzku (§3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 238/2004) 
+ vymedzenie pôsobnosti poradenstva v škole a prepojenie 
s externými poradenskými zariadeniami a pracoviskami

• Pracovná náplň:
- Poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej 

starostlivosti žiakom, rodičom a pedagógom školy
- Školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej 

orientácie
- Metodicko-informačná pomoc pedagógom a zákonným 

zástupcom žiaka

Mgr. Marta Jedličková, 
Trnavský  samosprávny  kraj  
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- Spolupráca na realizácii prevencie sociálno-patologických javov 
mládeže

- Vedenie pedagogickej dokumentácie výchovného poradcu (plán 
činnosti, denník, záznamy a posudky (pri dodržaní zákona 

      č. 428/2002 o ochrane osobných údajov)

Interakcia činností výchovného poradcu
- G, SOŠ
   

KP  -    Kariérne poradenstvo
ŽVýP - Žiacke výchovné 
             problémy
ŽVzP - Žiacke vzdelávacie 
             problémy 
             a integrovaní žiaci
KsRo - Komunikácia s rodičmi
KsPP - Komunikácia s    
              pedagogickými   
              pracovníkmi
AaI  -    Agenda a iné

KP  -    Kariérne 
             poradenstvo
ŽVýP - Žiacke výchovné 
             problémy
ŽVzP - Žiacke 
             vzdelávacie 
             problémy 
             a integrovaní žiaci
KsRo - Komunikácia 
             s rodičmi
KsPP - Komunikácia 
              s pedagogickými  
             pracovníkmi
AaI  -    Agenda a iné

Interakcia činností výchovného poradcu
- SOŠ (v rozdelení  pôvodných SOU, ZSŠ a SOŠ)
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Zhrnutie

• Výchovný poradca  strednej školy v rozsahu zníženej 
hodinovej dotácie nemôže dostatočne plniť svoje poslanie

• V 23 % SOŠ vykonáva výchovný poradca aj funkciu 
koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 
mládeže

• Požadované kvalifikačné vzdelanie pre výkon funkcie  
výchovného poradcu spĺňa len cca 17 %  pedagógov

• V ďalšom vzdelávaní výchovného poradenstva  je 
zainteresovaných 25% výchovných poradcov z gymnázií  
a 46 % zo SOŠ

• Najčastejšie uvádzaný partner  spolupráce  je KPPP, PZ, 
ÚPSVaR

Vzhľadom na rastúci vývoj delikvencie mládeže, zvyšujúci sa 
počet žiakov s vážnymi poruchami správania a učenia sa je 
nutné zvážiť:

• výrazné zníženie základného úväzku výchovného 
poradcu

• pre skupinu škôl zriadiť funkciu školského psychológa
• skvalitniť spoluprácu s Metodickým centrom, Asociáciou 

výchovných poradcov a výchovných poradcov navzájom
• na úrovni regiónu zabezpečiť zlepšenie kvality 

a odbornosti práce výchovných poradcov.

Zdroje informácií:
Štatistické údaje -  Odbor školstva a telesnej kultúry  TTSK,  
spracované z dotazníka pre výchovných poradcov stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Mgr. Marta Jedličková, Ing. Karol Kunovský, Trnavský samosprávny kraj, 
Odbor školstva a telesnej kultúry,  Starohájska 10, 917 01 Trnava

jedlickova.marta@trnava-vuc.sk, kunovsky.karol@trnava-vuc.sk

mailto:kunovsky.karol@trnava-vuc.sk
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8/ Preventívne poradenstvo v školách 
pri uplatnení na trhu práce

Zuzana Benková

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Trnava, oddelenie 
informačno-poradenských slu-
žieb zriadil v rámci Národného 
projektu VIIA „Modernizácia 
služieb zamestnanosti podpo-
rou rozvoja nástrojov a foriem 
informačných a poradenských 
služieb“ SOP ĽZ informačné 
a poradenské stredisko (IPS). 
V rámci projektu pracujeme 
s cieľovými skupinami, ktoré 

tvoria okrem uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie aj 
žiaci základných a študenti stredných odborných škôl. 

Informačné a poradenské stredisko sa nachádza v priestoroch Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava na I. pochodí a ponúka klientom 
(uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, žiakom základných 
a študentom stredných odborných škôl) úradu práce možnosť bezplatného 
prístupu na internet, samoobslužnú zónu, literatúru, DVD o povolaniach 
a mapy povolaní (obsahujú textové typové pozície z programu ISTP).

Preventívne poradenstvo pre žiakov základných škôl a študentov stred-
ných škôl organizujeme individuálnou a skupinovou formou. Ďalšou akti-
vitou preventívneho poradenstva sú  burzy informácií o trhu práce.

Základné školy. Žiaci základných škôl v pôsobnosti Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny môžu využiť „testovanie“ žiakov jednotlivo, s rodičom 
prípadne výchovným poradcom alebo v menších skupinkách. Preventív-

Mgr. Zuzana  Benková, 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v  Trnave
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ne poradenstvo uskutočňujeme v informačno-poradenskom stredisku 
prostredníctvom programov Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) 
a Sprievodca svetom povolaní. 

Integrovaný systém typových pozícií je dostupný na internetovej strán-
ke www.istp.sk. Projekt ISTP je orientovaný  na skvalitnenie a uľahčenie 
procesu profesijného poradenstva a sprostredkovania práce. Obsahuje tri 
hlavné oblasti – AIP Analýza individuálneho potenciálu, KTP Kartotéka 
typových pozícií a KPM Katalóg pracovných miest. 

AIP využívame pre „testovanie“ žiakov základných prípadne stredných 
škôl. Ponúka 6 oblastí, ktoré musí testovaný žiak vyplniť, aby bol spraco-
vaný jeho profil. (Oblasti AIP – typ klienta, výber postupu, typ povolania, 
oblasť záujmov a zdravotný stav.)  Žiak si v ponuke typ klienta vyberie 
skupinu žiak (som žiak základnej školy alebo jeho rodič) a ďalej postupuje 
po jednotlivých častiach dotazníka podľa inštrukcií uvádzaných v texte. 
Postupným vypĺňaním si vytvára profil, ktorý si môže uložiť pod heslom 
bez uvedenia mena. V prípade záujmu sa k nemu môže opätovne vrátiť 
a upravovať ho. Výstupom dotazníka analýzy individuálneho potenciálu 
je ponuka vhodných povolaní. Farebným prúžkom je vyjadrená miera 
vhodnosti povolania po kvalifikačnej a osobnostnej stránke.

Žiaci môžu využiť aj KTP kartotéku typových pozícií, ktorá obsahu-
je súbor informácií o povolaniach a typových pozíciách. Uvádza popis 
jednotlivých pozícií, poskytuje informácie o pracovných činnostiach, 
charaktere a predmete práce, pracovných prostriedkoch a podmienkach, 
zdravotných, osobnostných a kvalifikačných požiadavkách.

Program Sprievodca svetom povolaní (SSP) je možné nájsť na stránke 
www.povolania.eu. Program je určený užívateľom, ktorí hľadajú pomoc 
pri voľbe povolania a pri vstupe na trh práce. Je zostavený z dotazníkov 
(dotazník záujmov jednoduchý, rozšírený a dotazník zručností),  výberu 
podľa vyučovacích predmetov, oblečenia pri práci, charakteru pracovnej 
činnosti, predmetu práce, pracoviska a abecedného poradia povolaní. 
Ponúka  rôzne postupy pre voľbu povolania. Dotazníky sú zostavené 
z jednoducho koncipovaných  viet. Žiak vyberá odpoveď s piatich možnos-
tí, ktoré mu program ponúka. Výsledkom dotazníka je zoznam povolaní 
zodpovedajúci odpovediam. 

Porovnanie programov určených pre testovanie žiakov základných škôl. 
Dotazníky v programe SSP sú zostavené jednoduchšie. Z praxe vyplýva, 
že Sprievodca svetom povolaní je pre žiakov zrozumiteľnejší, prístupnej-
ší. Integrovaný systém typových pozícií má otázky dotazníkov zložitejšie 
a obšírnejšie. 

http://www.istp.sk
http://www.povolania.eu


Výročná konferencia o vzdelávaní 64 Výchovný poradca na školách v súčasnosti65

Stredné školy. Stredné školy využívajú preventívne poradenstvo v obdo-
bí pred maturitnými alebo záverečnými skúškami študentov končiacich 
ročníkov. Sú organizované po dohode s výchovným poradcom prípadne 
triednym učiteľom alebo vedením školy. Preferovaná je skupinová forma 
prednášok na školách prípadne v Informačno-poradenskom stredisku 
spojených s diskusiou (pre všetky triedy končiacich ročníkov naraz 
alebo jednotlivo po menších skupinách – triedach). Študenti sú oboz-
námení s možnosťami, ktoré majú po ukončení školy. Na prednáške sú 
im poskytnuté informácie o dokladoch potrebných k evidencii, o právach 
a povinnostiach, o trhu práce, podmienkach evidencie a jej ukončenia 
o podmienkach absolventskej praxe, o podmienkach aktivačnej činnosti, 
o možnostiach uplatnenia sa absolventov na trhu práce po ukončení školy, 
o možnostiach využitia internetu a samoobslužnej zóny v IPS a možnosti 
spracovania dokladov potrebných pre zamestnávateľa pri uchádzaní sa 
o pracovnú pozíciu (žiadosť, životopis, motivačný list...). Prístup k spôso-
bu prednášky je volený individuálne podľa skladby študentov, ich potrieb, 
prípadne záujmu o niektorú z ponúkaných tém. Okrem prednášok môžu 
študenti využiť služby informačno-poradenského strediska (bezplatný 
prístup k internetu, „testovanie“ pomocou programov ISTP, Sprievodca 
svetom povolaní, samoobslužnú zónu) .

Burzy informácií a burzy informácií o trhu práce  (BI) organizujeme pre 
žiakov základných a študentov stredných škôl a ich rodičov. 

Burzy informácií sú určené  žiakom základných škôl. Prezentujú sa 
stredné odborné školy (prezentácia školy, jednotlivých odborov v Power-
Point, prípadne praktické ukážky, výrobky). Žiakom a rodičom poskytuje 
lepší prehľad o stredných odborných školách a o jednotlivých odboroch. 
BI je rozdelená do blokov. V prestávke je možné prejsť jednotlivé stano-
vištia stredných odborných škôl, pozrieť si letáky, propagačné materiály, 
porozprávať sa so zástupcami škôl a pod. 

Burzy informácií o trhu práce sú určené študentom končiacich ročníkov 
stredných odborných škôl. Získajú prehľad o trhu práce, voľných pracov-
ných miestach, o zamestnávateľoch v regióne a o možnostiach zamestnať 
sa. Burza je postavená na prezentáciách zamestnávateľov (odvetvie, za-
meranie, výrobky, ukážky, voľné pracovné miesta). 

Mgr. Zuzana Benková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4, 
91701 Trnava, zuzana.benkova@upsvar.sk
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9/ Inovatívne metódy kariérového poradenstva

Róbert Riedlmajer

Úvod
Výchovné poradenstvo je vysoko 
odborná činnosť, ktorá vyžaduje 
značné úsilie a mnoho času nad 
rámec bežných pedagogických 
povinností. Problematika, kto-
rú musia výchovní poradcovia 
každodenne riešiť, sa neustále 
vyvíja, mení a rozširuje. V dô-
sledku technologických a kul-
túrno-spoločenských zmien 
sa podstatne zvýšila intenzita 
ľudských problémov a výchovné 
problémy, ktoré boli kedysi príznačné pre adolescentov na prahu dospelos-
ti, sa dnes posúvajú niekedy až výrazne pod hranicu 15. rokov.

Stratégia vlády SR v oblasti poradenstva 
a koncepcia politiky mládeže
Stratégia celoživotného vzdelávania (CŽV) a celoživotného poradenstva 
(CŽP) bola schválená vládou SR, uznesením č. 382/2007 v apríli 2007. 
Najvýznamnejším dôvodom vzniku stratégie CŽV a CŽP bola potreba sys-
témovo zastrešiť existujúce subsystémy vzdelávania, vzájomne ich otvoriť 
a prepojiť do funkčných vzťahov doplnených celoživotným poradenstvom 
tak, aby spĺňali reálne potreby občanov, zamestnávateľov, verejnej správy 
a vzdelávacích inštitúcií uľahčiť prístup k vzdelávaniu, nadobúdaniu no-
vých kvalifikácií a zamestnanosti počas celého aktívneho života občanov.

Tohoto roku, 26. marca 2008, bol schválený koncepčný materiál „Kľú-
čové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013“ uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 184. Tieto „kľúčové oblasti“ definujú ciele, princípy, prioritné 

doc. Ing. Róbert  Riedlmajer, PhD., 
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
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oblasti pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo vybraných ob-
lastiach života detí a mládeže. Tiež pomenúvajú základné úlohy štruktúr, 
podieľajúcich sa na ich vykonávaní a popisujú kroky, ktoré zabezpečia 
ich efektívne napĺňanie. Z uvedeného uznesenia vyplýva realizácia úloh 
štátnej politiky mládeže na obdobie dvoch rokov prostredníctvom akčné-
ho plánu.     

Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2008 – 2009, ktorý 
vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťa-
hu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 má 
snahu komplexným a integrovaným spôsobom podporovať a zlepšovať 
život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, 
zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu 
neformálneho vzdelávania mládeže je dôležitá  podpora účasti mládeže 
na riadení spoločnosti a  výchova k aktívnemu občianstvu a vlastenec-
kému cíteniu.

Jednou z jeho úloh v oblasti zamestnanosti je „venovať osobitnú po-
zornosť mladým ľuďom v rámci poskytovania sprostredkovateľských 
služieb, informačných a poradenských služieb a odborných poraden-
ských služieb, poskytovať informácie o voľbe povolania, predpokladoch 
na výkon povolania a výbere zamestnania v rámci Slovenskej republi-
ky.“ (bod 2.3)

Kontrast medzi výchovou v škole 
a pôsobením na „ne-miestach“
Je dobré mať udaný smer vo výchove, načrtnúť stratégie, koncepcie a po-
tom tieto všeobecné myšlienky „rozmeniť na drobné.“ Aby sme však mohli 
pristúpiť k vytváraniu konkrétnych plánov a využiť niektoré zaujímavé 
inovatívne metódy, ktoré sa už udomácnili v podobných oblastiach života, 
musíme dobre otvoriť oči a sledovať zmeny, ktoré sa v súčasnosti dejú. 
Kedysi platilo: „Máš problém? Choď za učiteľom!“ Dnes je však situácia 
iná, treba brať do úvahy a rešpektovať fenomény postmodernej doby, 
v ktorej žijeme.

Škola ako jedno z prioritných miest výchovy žiakov a študentov dnes 
často zlyháva a stáva sa čoraz viac len miestom odovzdávania vedomostí. 
Ešte raz: miestom odovzdávania vedomostí. Problematikou miesta sa 
zaoberá francúzsky antropológ Marc Augé. Podľa neho, ak sa nedarí 
definovať miesto, je to preto, že je problematické definovať sociálne vzťa-
hy. Augé preto zaviedol pojem „ne-miesta“, ktorý súvisí predovšetkým 
s rozrastaním miest do aglomerácií, cirkuláciou ľudí medzi centrom 
a perifériou, či architektonickou brutalitou (parkovísk, skladov, veľkých 
obytných komplexov na sídliskách, diaľnic či obchvatov), kde prevládajú 
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pocity vytrhnutosti a bezčasovosti. Zároveň sa obracia na všetkých, ktorí 
sú v rôznej miere zodpovední za náš priestor, ale tiež čas a život, aby sa 
snažili spájať zmysel miesta a slobodu ne-miesta, napriek tomu, že jedno 
i druhé sa môžu zamieňať v závislosti od jednotlivca. V krajných situá-
ciách môžu totiž viesť miesta presýtené významom k „diktatúre pred-
sudkov“, zatiaľ čo sloboda ne-miesta môže zachádzať až k „šialenstvu 
samoty“ (Augé 1999).

Ak som na začiatku spomenul fenomén technologických a kultúrno-spo-
ločenských zmien, treba dodať, že jedným z megatrendov súčasnej doby je 
práve rýchle tempo inovácií v technológiách, najmä informačno - komuni-
kačných. Preto ne-miesta by sme mali rozšíriť aj na internet (surfovanie, 
e-mail, chatovanie, blog, Skype, ...) a mobilné komunikačné technológie 
(TV, mobil, SMS, MMS, ...), ba dokonca aj bankomaty či supermarkety. 
Nestačí len vidieť tieto megatrendy, ba dokonca nestačí ich pochopiť. Mu-
síme konať, byť prítomní a vychovávať aj na týchto ne-miestach.

Ďalším výrazným fenoménom je globalizácia sveta, ktorá prináša ob-
rovské zmeny a možnosti pre človeka, spoločnosť, ale zároveň prináša 
aj neustále intenzívnejší konkurenčný boj na svetových trhoch. Z tohto 
vyplýva pre vzdelávací systém potreba rozvíjať flexibilitu schopností žia-
kov a študentov, rýchlu adaptabilitu, neustále nové riešenia problémov. 
Globalizácia nesie v sebe aj nebezpečie „stratenia“ sa človeka vo svete, 
zabudnutie na svoje korene, zosilnenie tržného tlaku na osobnosť, tlaku 
na jej etické kvality a hodnotový systém. Škola aj v tomto smere môže 
vyvinúť úsilie na prípravu človeka budúcnosti, ktorý by odolával negatív-
nym tlakom globalizácie a na druhej strane bol by schopný prevziať na 
seba globálnu zodpovednosť.

Kariérové poradenstvo 
ako súčasť výchovného poradenstva
Poradenstvo vo všeobecnosti je metóda, pomocou ktorej nadväzujeme 
vzťah a pomáhame ľudom, s cieľom poskytnúť im príležitosť k objavova-
niu seba a objasňovaniu problému spôsobom, ktorý im môže priniesť viac 
osobného uspokojenia a ďalších zdrojov. Pod pojmom „výchovné poraden-
stvo“ rozumieme organizovanú sústavu špeciálnych odborných poraden-
ských služieb (v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže), ktoré sú 
uskutočňované zamestnancami inštitúcií výchovného poradenstva (funk-
cia výchovného poradcu v škole, metodici pedagogicko-psychologických 
poradní a pod.).

Nezastupiteľnú úlohu v školskom systéme výchovy a vzdelávania 
a kariérovej prípravy má výchovný poradca základnej a strednej školy. 
Výchovné poradenstvo predstavuje jednotne organizovanú sústavu špe-
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cializovaných odborných služieb, ktoré sú integrálnou súčasťou systému 
výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách. Hlavnou úlo-
hou výchovného poradcu je pomáhať riešiť špecifické otázky psychického, 
výchovného a sociálneho vývinu detí a mládeže a poskytovať kariérové 
poradenstvo v oblasti voľby ďalšieho štúdia a povolania. 

Kariérové poradenstvo tvorí ucelený proces, ktorý začína nástupom 
žiaka do základnej školy a pokračuje po celý život. Základná a stredná 
škola musí poskytnúť študentom nielen kvalitné vzdelanie, ale zároveň 
ich musí vybaviť dostatočnými vedomosťami a kompetenciami, ktoré sú 
potrebné k voľbe ďalšieho štúdia a povolania. 

Medzi základné úlohy kariérovej prípravy na základných a stredných 
školách patrí: 
a) sprostredkovať systém študijno-profesijných informácií, 
b) sledovať a hodnotiť fyzický, psychický a sociálny vývin a individuálne 

schopnosti (dôležité pre voľbu povolania) počas výchovno-vzdelávacie-
ho procesu, 

c) rozvíjať všeobecné a špeciálne schopnosti žiakov, formovať študijné 
a mimoškolské záujmy, 

d) poskytovať žiakom individuálnu pomoc pri vytváraní profesionálnych 
plánov, 

e) zabezpečovať informačno-poradenskú, konzultačnú a diagnostickú 
činnosť v procese voľby povolania prostredníctvom výchovného po-
radcu a školských poradenských zariadení.

V kariérovom poradenstve treba prejsť od staticky ponímaného „profe-
sijného“ (vocational) poradenstva k dynamicky ponímanému školskému, 
či výchovnému (educational) poradenstvu a integrovanému, celoživotne 
ponímanému kariérovému poradenstvu (career counselling), ktoré re-
flektuje dynamiku trhu práce, úzko súvisí s konceptom celoživotného 
vzdelávania v modernej „znalostnej“ spoločnosti.

Systémový prístup v celoživotnom poradenstve v sebe zahŕňa komplex-
nú odbornú pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých vývinových úloh, 
situácií. To znamená, že kariérový vývin nie je izolovaný, úzko súvisí 
s vývinom osobnostným, vzdelávacím, sociálnym, partnerským, rodin-
ným a pod.

V kariérovom poradenstve sa v súčasnosti využívajú PC programy „Cesta 
k povolaniu“ a „Sprievodca svetom povolaní“. Sú obľúbenými informačno-po-
radenskými pomôckami, pričom sú vhodné najmä pre nerozhodných žiakov. 

Počítačový program „Cesta k povolaniu“ umožní študentom vytipovať 
na základe ich záujmu adekvátnu škálu povolaní a je odrazovým mos-
tíkom poradcu pre ďalšiu poradenskú prácu. Takýto postup doplnený 
o aktuálne profesijné informácie umožní študentom správne sa rozhod-
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núť, uvedomiť si svoje ďalšie profesijné smerovanie v súlade so svojim 
osobným potenciálom.

Projekt a program Sprievodca svetom povolaní, dostupný aj na interne-
te (www.povolania.eu) poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach 
formou textových informácií, fotografií a zvukových záznamov, ponúka 
niekoľko spôsobov, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie - podľa záuj-
mov, zručností a ďalších výberových kritérií, umožňuje získať informácie 
a užitočné návody o tom, ako úspešne vstúpiť (i opakovane) na trh práce.

Inšpiráciou nielen pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, ale aj 
pre školských psychológov, rodičov, učiteľov výtvarnej, či etickej výchovy 
môže byť kalendár Cesta za povoláním pre 8. ročník (obr.1), ktorý ponúka 
Ministerstvo školstva Českej republiky. Námet prevzali z kanadského 
originálu. Tento kalendár pomôže žiakovi zorientovať a formovať jeho 
výber pri voľbe povolania.

Kalendár pre voľbu povolania

Príprava na povolanie by sa mala v počiatočnej etape orientovať na vše-
obecné schopnosti, spôsobilosti a zručnosti a nie zručnosti špecifické, tie 
by sa mali vyučovať neskoršie oproti terajšiemu stavu nášho školstva. To 
umožní, aby sa zvýšila pracovná flexibilita a mobilita človeka, ale aj jeho 
tvorivosť v globálnom priestore nielen Európy.

mailto:robert.riedlmajer@stuba.sk


Výročná konferencia o vzdelávaní 70 Výchovný poradca na školách v súčasnosti71

Cesty k zlepšeniu
Zlepšenie kariérového poradenstva pre mladých ľudí si vo všeobecnosti 
vyžaduje riešiť problémy v povinnej školskej dochádzke, stredoškolskom 
vzdelávaní, terciárnom vzdelávaní a problémy rizikových skupín mla-
dých ľudí. Potrebné je doriešiť medzery v dostupnosti služieb a zlepšiť 
ich charakter, úroveň a kvalitu. Najväčšou výzvou na školách je nájsť do-
statočné ľudské a finančné zdroje vhodného charakteru, a to ako v rámci 
školy, tak aj v rámci okolitej komunity, zabezpečiť, aby sa tieto zdroje 
využili na kariérové poradenstvo a čo najlepšie sa s nimi nakladalo. Ne-
dostatky v dostupnosti služieb sú zreteľné predovšetkým na základných 
školách a v odbornom vzdelávaní na stredných školách. Koncepcia by sa 
mala zamerať na formálne posilnenie spolupráce medzi všetkými zain-
teresovanými stranami, na zacielenie náplne prípravy k voľbe povolania 
na získavanie zručností pre riadenie vlastnej kariéry u študentov a na 
zlepšenie mechanizmov zodpovednosti.

Informačno-komunikačné technológie (ICT) otvorili úplne novú cestu 
vzdelávania pre rôzne inštitúcie, nielen edukačné a akademické, ale aj 
ekonomické, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach, v rôznych štátoch, 
kontinentoch. Učiaci môžu pracovať a vzdelávať sa bez prekážok vo virtu-
álnej spoločnosti, na virtuálnej univerzite. Ďalšia etapa vývoja vzdeláva-
nia je teda spojená s intenzívnym využívaním informácií, informačných 
a komunikačných technológií. Internet nám dnes poskytuje veľmi silné 
nástroje. Výsledkom sú (alebo by mali byť) významné zmeny nielen v ob-
lasti vzdelávania, ale v každej oblasti nášho života.

Pre oblasť vzdelávania sa v tejto súvislosti začali  používať pojmy 
a zavádzať do praxe: e-vzdelávanie, e-Learning, dištančné vzdelávanie, 
e-Learning manažment systémy.

Tieto pojmy ale majú dve základné roviny:
• ako technický systém
• ako nový systém vzdelávania

Spoločné pôsobenie týchto systémov je základným predpokladom vy-
tvorenia nového vzdelávania v informačnej spoločnosti. Základom napre-
dovania  každej spoločnosti je moderné a kvalitné vzdelávanie, ktoré sa  
bude pružne prispôsobovať týmto zmenám.

Využitie inovatívnych metód kariérového poradenstva
V trnavskom regióne má systém výchovného resp. kariérového poraden-
stva dosť veľké rezervy. Zdá sa, že chýba riadiaci prvok, ktorý by jednot-
livé prvky systému manažoval v rámci regiónu. Keďže významnými pod-
pornými inštitúciami systému poradenských služieb v rezorte školstva sú 
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Metodicko-pedagogické centrá a 1. januára 2008 reorganizáciou vzniklo 
Metodicko-pedagogické centrum s piatimi alokovanými pracoviskami 
(2x Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica a Prešov), znamená to, že v na-
šom regióne MPC chýba. Z týchto dôvodov je potrebné vykonať rýchle 
opatrenia, ktoré zaktivizujú jednotlivé prvky systému.
Odporúčania smerom zhora nadol:

• Efektívnejšie využívať partnerstvo medzi inštitúciami, ktoré 
realizujú významné aktivity v oblasti vzdelávania a kariérového 
poradenstva. Pred rokom, 22.11.2007, na trnavskej radnici pod-
písali predstavitelia mesta, Trnavského samosprávneho kraja, 
Trnavskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Materiá-
lovotechnologickej fakulty STU a Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Trnave „Dohodu o partnerstve pre vzdelávanie a za-
mestnávanie“.

• Podporovať napĺňanie stratégia celoživotného vzdelávania Trnav-
ského samosprávneho kraja, v ktorej prvý strategický cieľ je kon-
kretizovaný špecifickým  cieľom: „vytvoriť Regionálne centrum 
CŽV a ČŽP pri Úrade TTSK.“

• Uskutočniť regionálnu resp. viaceré miestne konzultácie s riadi-
teľmi škôl, zamestnávateľmi, rodičmi a študentmi ohľadom potre-
by kariérového vzdelávania a poradenstva na školách. Pri týchto 
konzultáciách sa zamerať na preskúmanie stanovísk a názorov, 
týkajúcich sa želateľnej miery poskytovania služieb, spôsobu, 
ktorým by mali byť nároky študentov zadefinované a implemen-
tované a spôsobu zaistenia jednotného prístupu a kvality.

Návrh na využitie inovatívnej metódy (smer zhora nadol):
• Vytvoriť prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby: 

organizovať Otvorené dni kariéry (pracovný názov), na ktoré 
budú pozvaní žiaci končiacich ročníkov základných škôl, aby vy-
užili možnosť vidieť prezentácie všetkých stredných škôl v kraji, 
a mohli sa tak lepšie rozhodnúť pri výbere strednej školy. Žiaci 
stredných škôl sa budú môcť bližšie zoznámiť s ponukou študij-
ných odborov na univerzitách pôsobiacich v Trnave a s pracov-
nými príležitosťami prezentujúcich sa firiem, čím sa výrazne 
zvýšia šance študentov končiacich ročníkov stredných škôl nájsť 
si uplatnenie na trhu práce.

Odporúčania smerom zdola nahor:
• Zabezpečiť na školách, prípadne ďalších prvkoch regionálneho 

systému CŽP spoluprácu poradcov a ľudí zo sveta práce - podpo-
rovať vytváranie partnerstiev škôl pri poskytovaní kariérového 



Výročná konferencia o vzdelávaní 72 Výchovný poradca na školách v súčasnosti73

poradenstva. Prizývať významných partnerov – rodičov, bývalých 
študentov, zástupcov firiem, odborových zväzov a mimovládnych 
organizácií, ktorí sa podieľajú na programoch kariérového vzde-
lávania.

• Zahrnúť do stratégií škôl kariérové poradenstvo pre identifiká-
ciu, podchytenie a pomoc mladým ľuďom, ktorí opúšťajú školu 
predčasne alebo bez kvalifikácie: pomôcť im nájsť význam v zo-
trvaní na škole, alebo vypracovať stratégie, ktoré im umožnia 
opätovne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu a úspešne dokončiť 
stredoškolské vzdelanie a odbornú prípravu.

Návrh na využitie inovatívnych metód (smerom zdola nahor):
• Vytvoriť distribučnú sieť informácií a materiálov pre poraden-

stvo založenú na internetových technológiách. Prostredníctvom  
prevádzky mobilného kariérového poradenstva doplneného čin-
nosťou kariérového informačného internetového portálu (a ka-
riérovej info-linky pre študentov stredných škôl) podporiť rozvoj 
kariérového poradenstva na stredných školách v Trnavskom sa-
mosprávnom kraji.

• Vydávať regionálny elektronický časopis o aktuálnych otázkach 
kariérového poradenstva, ktorý môže byť distribuovaný na všetky 
stredné školy v trnavskom regióne aj v tlačenej forme.

Svet práce je čoraz komplexnejší a rozmanitejší a otázka zmyslu práce 
a naplnenia vlastných potrieb a túžob sa stáva čoraz naliehavejšou. Mladí 
ľudia by sa nemali pri voľbe svojho povolania prispôsobovať len normám 
a profilom povolaní, ale primárne sa zamerať na svoje záľuby a vášne.
Pre ľudí, ktorí nemajú „jednoduché“ predpoklady nájsť si zamestnanie, 
je čoraz dôležitejšie poznať svoje možnosti a prednosti. Tie sa nachádzajú 
často v celkom nečakaných oblastiach. Preto v dnešnej dobe je potrebná 
naša prítomnosť a výchovné pôsobenie aj na „ne-miestach“, ktoré vytvorili 
moderné informačno-komunikačné technológie. Zároveň si však musíme 
uvedomiť, že základnou metódou každého výchovného poradcu je osobný 
prístup, ktorý nám žiadna technológia nenahradí. Iba ak virtuálne...

doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU, Ústav 
materiálov, J. Bottu 25, 917 24 Trnava, robert.riedlmajer@stuba.sk
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10/ Stručná analýza súčasného stavu 
výchovného poradenstva a jeho perspektívy

Mária Luptáková

O pevnom a nezastupiteľnom 
mieste výchovného poradcu 
v systéme výchovného poraden-
stva a prevencie niet pochýb. 
Svedčí o tom okrem iného i sna-
ha tvorcov súčasných moderne 
chápaných legislatívnych doku-
mentov zabezpečiť mu trvalé 
miesto v duchu našej  národnej 
tradície.

Žiadne záverečné znenia zá-
konov, nevynímajúc tie, ktoré 
sa tvoria v priebehu týchto mesiacov na ministerstve školstva a následne 
sa prejednávajú a schvaľujú vo vláde a v parlamente sa nerodia ľahko. 
Predchádza im práca v odborných tímoch, sekciách a pod. Nie všetky 
pripomienky zo strany odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom 
kompetentných pracovníkov a rezortov sú a budú akceptované. Nedá sa 
však nevšimnúť si silné hnutie výchovných poradcov celého Slovenska za 
dosiahnutie ich opodstatnených požiadaviek, ktoré sú deklarované  na 
mnohých verejných vystúpeniach po celej republike. Aj na tomto mieste 
si uvedomujeme, že na špecifickosť práce pedagóga, výchovného poradcu 
v škole, v období, kedy sa potreby a požiadavky na život človeka menia 
stále  rýchlejšie a rýchlejšie, sa kladie stále viac odborných vedomostí 
i profesijných nárokov, a preto ich požiadavky treba podporiť.

Z vymedzenia poslania výchovného poradcu na školách je zrejmé, 
že napĺňanie požadovaných úloh výchovného poradenstva si vyžaduje  
v osobnosti výchovného poradcu empatického človeka s odbornými kvali-
tami, so schopnosťami vedieť  uplatniť v praxi  okrem vedomostí z peda-
gogiky, minimálne aj poznatky zo psychológie, zo sociálnej práce a práva. 
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Poslanie výchovného poradenstva nemožno zúžiť len na psychologické 
poradenstvo.

Preto sú namieste otázky, do akej miery, za akých podmienok, s akým 
výsledným efektom a hlavne, či bez fungujúceho systému výchovného po-
radenstva, môžu výchovní poradcovia, resp. ďalší odborníci a špecialisti 
v školstve, patriaci do systému výchovného poradenstva,  zvládať úlohy 
informačné, odborno-metodické, diagnostické, poradenské  a iné.

Z praktických  skúseností všetkých zainteresovaných pracovníkov vie-
me, že doterajší systém poradenstva v rezorte školstva je nepostačujúci 
a musí sa nevyhnutne prispôsobiť meniacim sa sociálno-ekonomickým 
požiadavkám doby. Zmeny všeobecných ekonomických podmienok a de-
mokratizácia našej spoločnosti priniesli okrem pozitívnych zmien aj 
negatívne ako sú napr. nárast kriminality, toxikománie, delikvencie mla-
distvých a maloletých, agresivity, rasizmu, intolerancie, xenofóbie atď. 
Fenoménom doby v poslednom období sa stala nezamestnanosť, ktorá 
prináša stále nové, pre našu spoločnosť doteraz nepoznané  sprievodné  
ohrozujúce sociálne problémy ľudí, ako sú napr. rozpad rodiny, narušené 
mentálne i fyzické zdravie, trestná činnosť a ďalšie sociálno-patologické 
javy.

V súčasnosti sa aktuálnym problémom stáva vysoká nezamestnanosť 
absolventov škôl, ktorí často aj z dôvodu nesprávneho výberu odboru štú-
dia a nedostatočnej informovanosti o trhu práce,  stále častejšie  využí-
vajú odborné  poradenské služby. Systém poradenstva v rezorte školstva, 
či už psychologický, pedagogický alebo výchovno-poradenský, aj keď ich 
treba chápať v celistvosti, prostredníctvom diagnostickej, intervenčnej, 
konzultačnej, informačnej, poradenskej činnosti, okrem iných dôležitých 
úloh, pomáha riešiť otázky profesijnej voľby detí a mládeže.

Podľa J.Košču (1987) súčasné poradenstvo nachádza svoje vyjadrenie 
v rozvoji koncepcie celoživotného biodromálneho vzdelávania, v rozvoji  
všetkých foriem výchovno-vzdelávacej starostlivosti o človeka v priebehu 
jeho celého života. Toto tzv. kariérové poradenstvo v rezorte školstva, 
ktoré  možno považovať podľa doterajších skúsenosti, za súčasť činnos-
ti  výchovných poradcov, je potrebné koordinovať a odborno-metodicky  
usmerňovať. Bez systematického vzdelávania pracovníkov všetkých zlo-
žiek systému výchovného poradenstva prostredníctvom rôznych kurzov, 
seminárov, pregraduálneho, postgraduálneho vzdelávania, atď.,  o pokro-
ku v oblasti, o ktorej hovoríme, nemôžeme pre budúcnosť uvažovať. 

Je potrebné opäť zaangažovať do tejto úlohy všetky inštitúcie, ktoré sú 
poverené odbornou a metodickou koordináciou poradenských zariadení 
v rezorte školstva – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsycho-
lógie (VÚDPaP), Štátny pedagogický ústav (ŚPU), Štátny inštitút odbor-
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ného vzdelávania (ŚIOV), Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŚ) 
a iné inštitúcie podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní. Je potešiteľné, že  
nevyhnutný profesijný rozvoj a kariérový rast odborných i pedagogických 
zamestnancov bude riešený v pripravovanom zákone o pedagogických 
zamestnancoch formou kontinuálneho vzdelávania, podľa príslušnej 
odbornosti v akreditovaných inštitúciách. Niet pochýb o tom, že boli 
zrealizované projekty za účinnej podpory  Európskeho sociálneho fondu 
(ESF) a pripravujú sa ďalšie. Systematické vzdelávanie a požiadavka 
zvyšovania kvalifikácie rezonujú čoraz viac v rozhovoroch medzi kolega-
mi v systéme  CPPPaP, ale i v prieskumných sondách.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci 
s Asociáciou výchovných poradcov zorganizoval v dňoch 3. a 4. októbra 
2008  odborné kolokvium v Tesároch, pod názvom 

„ Perspektívy činnosti výchovných poradcov 
vo vzťahu k reforme systému 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie „

   Na kolokviu boli prítomní odborníci  oboznámení s vyhodnotením 
výsledkov prieskumného dotazníka, ktorým boli oslovení metodici pre 
výchovné poradenstvo, pôsobiaci v CPPPaP, v mesiaci september 2008. 
Dôvodov na jeho realizáciu bolo viacero. Najdôležitejším z nich bolo zistiť, 
aký je a či vôbec je záujem o sfunkčnenie systému výchovného (vrátane 
kariérového) poradenstva v podmienkach, za ktorých metodik pôsobí na 
pracovisku. Priznávame, že na získanie relevantných informácií, z kto-
rých by sme mohli robiť definitívne závery, by bolo potrebné vypracovať 
dotazník renomovanými profesionálnymi inštitúciami. Avšak analýzou 
odpovedí na dotazníkové otázky sme získali aspoň prvotnú informáciu 
o tom, že záujem o uvedenú problematiku je a je na kompetentných inšti-
túciách, aby sa ňou zaoberali. 
   Z výsledkov dotazníka uvedieme aspoň niektoré údaje.  
Dotazníkom sme  oslovili 82 metodikov pre výchovné poradenstvo z CPP-
PaP ( PPP) na území Slovenska. Dotazník vrátilo 54 respondentov(65,8%), 
z toho 2 poradne odpovedali, že u nich momentálne nepôsobí metodik pre 
VP resp. funkciu dočasne vykonáva iný odborný pracovník. Celkom sme 
vyhodnotili 52 vyplnených dotazníkov, čo predstavovalo 63,4% oslovených 
respondentov. Dotazník bol rozdelený do troch častí pozostávajúcich zo 
7 otázok, pre nedostatok miesta uvádzame iba niektoré, pre dokreslenie 
našej témy iste zaujímavé výsledky.
   V časti A sme mali za cieľ zistiť  odbornú spôsobilosť a kvalifikačné 
predpoklady na vykonávanie odbornej činnosti metodika pre VP, dĺžku 
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praxe vo funkcii, praktické skúsenosti s prácou výchovného poradcu na 
škole. Po vyhodnotení  tejto časti sme zistili, že všetci respondenti majú 
vysokoškolské vzdelanie a potešujúce je, že do funkcie metodika sú obsa-
dzovaní odborníci pedagogického vzdelania ( 73%).

Pre prehľadnosť  uvádzame nasledujúci graf č. 1.

Vzdelanie

Odbor štúdia Počet respondentov           %

Učiteľstvo všeob. 
vzdelávacích predmetov

32 61

Psychológia 4 7,6

Špeciálna pedagogika 6 11,5

Sociálna práca 3 5,7

Sociálna pedagogika 2 3,8

Andragogika 1 1,9

Sociológia 3 5,7

 Spolu 52
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V otázke, týkajúcej sa ďalšieho vzdelávania metodikov potrebného na 
profesijný rast v tejto činnosti, sme  získali nasledovné informácie, ktoré 
uvádzame v grafe č. 2 

Druh štúdia

Druh štúdia Počet respondentov  %

ŚIŠ – výchovný poradca 15 28,8

PGŠ 6 11,5

Školské riadenie 4 7,6

Iné 21 40,3

Neuviedli 6 11,5

   

Za povšimnutie stoja výsledky vyhodnotenia otázky, v ktorej sme zis-
ťovali, či metodici pre výchovné poradenstvo majú praktické skúsenosti 
s prácou výchovného poradcu na škole. Zistili sme, že iba 17 metodikov 
(32,6%) z 52 respondentov podieľajúcich sa na prieskume, má priame 
skúsenosti z praxe, z pôsobenia výchovného poradcu na škole. 
Jeden  respondent na otázku neodpovedal. Na tomto mieste sa natíska 
otázka pre kompetentných pracovníkov ministerstva školstva, akým prí-
nosom pre fungujúci systém výchovného poradenstva, ktorého súčasťou 
sú odborní pracovníci poverení výchovným a kariérovým poradenstvom 
v CPPPaP, budú pre prácu výchovných a kariérových poradcov  odborní 
pracovníci bez znalosti pracovnej klímy v škole, bez znalostí fungovania 
školskej problematiky, znalosti chodu celej školy a hlavne neznalosti   po-
trieb výchovných poradcov. 
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   Zaujímavé je, že v súčasnosti, keď  sa zdôrazňuje potreba celistvosti vý-
chovno-poradenského systému, potreba odbornosti na všetkých stupňoch  
riadenia, metodického usmerňovania, vykonávania supervíznych činnos-
tí, sú poradenské zariadenia, kde metodik pre výchovné resp kariérové 
poradenstvo pracuje vo svojej funkcii na pomerne nízky úväzok  10%, 20% 
, niekde iba na 4 hod. v týždni. Nedostatočne jasne stanovený  status pe-
dagóga povereného vykonávaním výchovného a kariérového poradenstva 
a potieranie vyše 50-ročnej tradície funkcie  metodika pre výchovné po-
radenstvo v poradenskom systéme, je krokom späť. Je žiadúce nadviazať 
na doterajší stav poznania zákonitostí kariérového vývinu a výchovného  
poradenstva u nás a v zahraničí. Je potrebné posilniť profesijný rast od-
borných zamestnancov pre výchovné poradenstvo, vytvoriť nevyhnutné 
podmienky pre ich činnosť okrem iného aj budovaním kabinetov karié-
rovej výchovy a poradenstva  i v CPPPaP. Veľkým prínosom a sľubnou 
perspektívou  pre činnosť a pôsobenie  metodikov a tiež výchovných 
poradcov, je pripravovaný projekt prezentovaný PhDr. Darinou Lepeňo-
vou, odbornou pracovníčkou VÚDPaPu,  pod názvom Kabinet kariérovej 
výchovy a kariérového poradenstva.
   V  časti B dotazníka sme zisťovali kontaktné údaje, adresu, mail, 
na  metodika, s cieľom vytvoriť databázu metodikov pre výchovné resp. 
kariérové poradenstvo. Uvedená databáza nie je už sčasti aktuálna, pre 
práve prebiehajúce organizačné zmeny v rezorte školstva a týkajúce sa 
školských  zariadení.
   V  časti C dotazníka sme sa zamerali na získanie informácií o publicis-
tickej a lektorskej činnosti metodikov. Zistili sme, že iba 11% opýtaných 
publikovalo svoje práce v médiách, 86% respondentov neuviedlo žiadnu 
informáciu o lektorskej činnosti. 
   V jednej  z posledných otázok  sme dali možnosť písomne sa vyjadriť 
k doterajšej práci metodikov Túto možnosť využilo celkom 21% respon-
dentov a ich pripomienky možno sformulovať do nasledujúcich vyjadrení: 
- chýba metodický orgán koordinujúci prácu metodikov, žiada sa systema-
tické metodické usmerňovanie práce metodikov, nastolila sa požiadavka 
pracovných stretnutí metodikov či už v rámci kraja, alebo na celosloven-
skej úrovni.
   Poslednou otázkou v dotazníku pre metodikov pre výchovné resp. ka-
riérové poradenstvo bolo zistiť, akých vzdelávacích aktivít sa metodici 
zúčastnili v šk. r. 2007/2008. Až 30% respondentov uviedlo, že sa nezú-
častnili žiadnej aktivity. Bolo by zaujímavé zistiť, či im neboli ponúknuté 
žiadne aktivity, alebo sa ich z iných dôvodov nezúčastnili.
   Analýza výsledkov prieskumného dotazníka jednoznačne ukázala, že 
je potrebné venovať náležitú pozornosť celému systému výchovného po-
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radenstva, všetkým jeho zložkám, odborným pracovníkom, nevynímajúc 
odborného pracovníka povereného odborno-metodickým usmerňovaním 
prác výchovného/ kariérového poradcu.
   Nie je totiž možné zabezpečiť komplexný  metodický servis pre výchov-
ných  poradcov, ak absentuje záujem o tých, ktorí ho majú zabezpečovať. 
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