Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov soci álnej práce

Zápisnica zo stretnutia zástupcov
Profesijnej rady
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(SK SP a ASP)
s pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MŠVVŠ SR)
Dátum:
Miesto:
Čas:

09.07.2020
Stromová 1, Bratislava, priestory Ministerstva ŠVVŠ SR,
10:00 – 12:00

Prítomní:
za profesijnú radu Slovenskej komory SP a ASP: Mgr. Katarína Mažárová, Mgr. Martina Gymerská
za MŠVVŠ SR: Mgr. Ján Sitarčík, PhD.
Priebeh rokovania:
1. Predstavenie koncepcie školskej sociálnej práce v nadväznosti na potrebu riešenia sociálnych
problémov detí a žiakov
Odborný garant projektu – Mgr. Martina Gymerská sa spolu s predsedníčkou profesijnej rady
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (neformálneho partnera projektu) –
pani Mgr. Katarínou Mažárovou, stretla s pánom Mgr. Jánom Sitarčíkom, PhD., riaditeľom odboru
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
na pôde ministerstva, aby prerokovali návrh koncepcie školskej sociálnej práce v súvislosti s potrebou
riešenia sociálnych problémov detí a žiakov.
Zástupcovia zúčastnených strán sa zhodli na potrebe riešenia sociálnych problémov detí a žiakov.
Rovnako si zástupcovia jednotlivých strán uvedomujú absenciu odborného pracovníka, ktorý by v rezorte
školstva – školy, špeciálne výchovné zariadenia (diagnostické centrum, reedukačné centrum) a školské
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva), bol kompetentný poskytovať služby sociálnej
práce. Takým pracovníkom je v zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon
niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sociálny pracovník.
Zo spoločného rokovania vyplynulo viacero krokov, ktoré je potrebné urobiť pre etablovanie
školskej sociálnej práce na Slovensku:
 potreba prepojiť a zosúladiť zákony:
- zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 medzirezortne dohodnúť formu poskytovania služieb školskej sociálnej práce:
1. možnosť: školský sociálny pracovník ako zamestnanec Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
pôsobiaci v školách;
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2. možnosť: školský sociálny pracovník ako zamestnanec zriaďovateľa školy;
3. možnosť: zaradiť školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, s pôsobnosťou školského sociálneho pracovníka na
školách, a v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – v rámci aplikovania
tejto možnosti zatiaľ nenastala zhoda so zástupcom Ministerstva ŠVVŠ SR.
 riešiť otázku odmeňovania školských sociálnych pracovníkov v súvislosti s dohodnutou formou
poskytovania služieb školskej sociálnej práce, napr. navýšením finančných zdrojov určených na
mzdové náklady škôl a školských zariadení v prípade 3. možnosti, úvodná realizácia národného
projektu a pod.
2. Predstavenie výstupov projektu „Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie
programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl“
Počas spoločného rokovania predstavila pani Mgr. Martina Gymerská výstupy projektu „Etablovanie
sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl“.
Pán Mgr. Ján Sitarčík, PhD. odporučil občianskemu združeniu PERSONA podať Žiadosť o vydanie oprávnenia
na poskytovanie inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. v oblasti zavádzania osobnostnosociálnej výchovy na školy a využívania výstupov projektu (program BYŤ ČLOVEKOM... to stačí).
Ďalšie odporúčania pre riešenie problematiky etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku:
 Získať podporu škôl – ponúknuť diskusný príspevok o školskej sociálnej práci na výročných
stretnutiach strešných organizácií:
- Združenie základných škôl Slovenska, http://zsss.stranka.info/
- Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, http://www.arsg.sk/
- Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, https://www.asoss.sk/
- Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR, https://sukromneskoly.sk/
- ďalšie.
 Realizácia pilotného národného projektu zameraného na etablovanie školskej sociálnej práce.
3. Potreba nadrezortnej spolupráce
Predsedníčka profesijnej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(neformálneho partnera projektu) otvorila tiež diskusiu na tému potreby nadrezortnej (medzirezortnej)
spolupráce v súvislosti s Modelom komplexnej starostlivosti o človeka od narodenia po starobu. V rámci
spolupráce rezortu školstva a rezortu sociálnych vecí je napríklad výzvou umožniť využívanie osobného
asistenta počas vyučovacieho procesu, alebo použitie už nepotrebných kompenzačných pomôcok v školách.

V Bratislave, dňa 09.07.2020
Zapísala:
Mgr. Martina Gymerská

________________________________

Overila:
Mgr. Katarína Mažárová
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