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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
PAEDAGOGICARočník 31 Bratislava 2019

UČITELIA A PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKÔL –
MOŽNOSTI KOOPERÁCIE PRI VÝCHOVNE 
PROBLÉMOVOM SPRÁVANÍ SA ŽIAKOV 

ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Zlatica BAKOŠOVÁ

Anotácia: Príspevok je zameraný na teoretické objasnenie výchovne problémového sprá-
vania sa žiakov. Rozumieme ním opakované porušovanie školského poriadku, nediscipli-
novanosť žiakov, násilie medzi žiakmi, tiež násilie medzi žiakmi a učiteľmi, používanie 
vulgárnych slov a iné prejavy, ktoré v texte uvedieme a vysvetlíme. Teoretické poznanie 
odráža prehľad poznania v aktuálnej literatúre, v sprehľadnení autorov, tiež zákonov o od-
borných pedagogických zamestnancoch školy. Empirické údaje sú výsledkom sekundárnej 
analýzy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Mali by slúžiť ako ilustrácia toho, koľ-
ko úloh je v tejto oblasti výchovy, prevýchovy a sebavýchovy pre odborných pedagogic-
kých zamestnancov školy a učiteľov.

Kľúčové slová: Sociálny pedagóg, školský psychológ, výchovne problémové správanie sa
žiakov

ÚVOD

V súčasných školách v SR nie je problémom vzdelávanie v zmysle sprostred-
kovania poznatkov. Množstvo informácií pre žiakov a aktuálne obsahy zabezpe-
čuje curricullum jednotlivých predmetov na prvom, druhom a treťom stupni škôl. 
Veľkým problémom v školách je oblasť výchovy, ktorá dlhodobo zaostáva za 
vzdelávaním, podporou kognitívnej stránky osobnosti. Nie je problémom vyme-
dziť výchovné ciele výchovy, problémom je celková pomoc žiakom vo výchove 
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a učenie optimálnemu riešeniu vzniknutých problémových situácií, v našom prí-
pade výchovne problémového správania sa. Učiteľ nie je odborne a profesionálne 
na riešenie situácií pripravený. Na druhej strane, žiaci sú ovplyvnení rozličnými 
faktormi z rodinného, sociálneho prostredia z ulice, médiami, sociálnymi sieťami 
a rovesníkmi. Spolu s genetikou to vytvára celý rad podnetov, ktoré utvárajú roz-
ličné typológie správania. Tie nie vždy kolidujú so školským poriadkom a s poža-
dovanými normami správania sa. K najčastejším prejavom nežiaduceho správania, 
ktoré sme uviedli v anotácii podmieňujú vznik tohto správania sa žiaci z málo 
podnetného sociálneho prostredia, žiaci z dysfunkčných rodín, rómske deti, či mi-
moriadne nadané deti. Každé vekové obdobie žiakov prináša celý rad výchovných 
problémov. Z toho vyplýva, že súčasná škola už dávno nevystačí iba s funkciou 
vzdelávacou, ktorú zabezpečujú učitelia jednotlivých predmetov. Omnoho viac 
potrebuje škola odborníkov, ktorí sú profesionálne kompetentní riešiť každodenné 
výchovne problémové správanie sa žiakov. 

Zákon z roku 2009, č. 317 o pedagogických zamestnancoch školy umožnil za-
vedenie profesií pedagogických zamestnancov do škôl. Vysoké školy pripravujú 
takých odborníkov pre prax škôl, vedeckí pracovníci vymedzujú kompetencie pro-
fesií. 10 rokov po uvedenom zákone však neprebehla žiadna vedecká, či odborná 
diskusia o tom, aké sú kompetencie jednotlivých odborníkov (výnimku tvorí kon-
ferencia z roku 1999 na FiF UK v Bratislave). Mnohé kompetencie odborníkov 
sa prelínajú a tak často pri výbere odborníka do školy pretrváva laické poznanie. 
Okrem toho, sporadické zavádzanie jednotlivých odborníkov do škôl neodráža po-
treby praxe, ale je skôr záležitosťou „osvietených“ riaditeľov škôl, ktorí sa vzdelá-
vajú, chápu, že na to, aby výchovne problémové správanie nenarastalo, musia ho 
eliminovať včas. Vysoké školy pripravujú odborníkov: sociálnych, špeciálnych, 
liečebných pedagógov, logopédov, psychológov. Každá z týchto profesií má svoje 
poslanie, svoj špecifi cký profi l absolventa, kompetencie a funkcie. Náš príspevok 
bude zameraný na profesiu sociálneho pedagóga, učiteľa, rodiča, ktorí by mali pri 
vzniknutom probléme kooperovať. 

1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE POJMOV 
 SÚVISIACICH S TÉMOU

 
Výchovne problémové správanie žiakov základných škôl 

V pedagogickej a odbornej literatúre sa stretávame s pojmovou diferencovanos-
ťou: problémové správanie (Bendl, Hanušová, Linková, 2016), výchovne problé-
mové správanie (Bakošová, 2005, Bendl, 2011), sociálne a emocionálne narušené 
správanie (Komárik,1999), poruchy správania žiakov (Rosová, 2018), agresívne 
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správanie (Határ, 2007, Čech, 2011), patologické správanie žiakov (Emmerová, 
2007) a pod. 

V uvedených prístupoch sa prelína pôsobenie výchovy a iných činiteľov, ale 
aj výsledok výchovy, ktorý v procese správania sa žiakov súvisí s odklonom od 
požadovanej normy.

Miovský, 2010, Širúčková, 2012) IN: Bendl a kol. 2016) charakterizujú prob-
lémové správanie sa žiakov ako také, v dôsledku ktorého dochádza k nárastu zdra-
votných, sociálnych, výchovných a ďalších rizík, pre jedinca alebo pre spoločnosť. 

Podľa Határa (2007) problémové správanie sa žiakov vyúsťuje do agresivity. 
Vysvetľuje poruchy správania, poruchy emocionality, pričom sa opiera o nesto-
ra špeciálnej pedagogiky Vašeka, 1995. Ten tvrdil, že treba odlíšiť medzi poru-
chou správania a problémovým správaním. Podľa autora je problémové správanie 
prvým krokom vedúcim k poruche správania sa žiakov. Správanie žiaka sa preja-
vuje najprv častými prejavmi neposlušnosti, rušenia na vyučovaní, nedbalosťou 
v plnení povinností. 

Podobne spája aj Čech (2011) nevhodné správanie sa žiakov s agresivitou. 
Analyzuje jej vnútorné aj vonkajšie príčiny. 

Komárik (1999) charakterizuje narušené správanie sa žiakov ako podmienené 
sociálnymi a emocionálnymi faktormi. Autor uvádza, že pomenovanie problému 
sa historicky menilo, používali sa pojmy ako mravne narušená mládež, ťažko vy-
chovateľná, sociálne narušená. V 70. rokoch českí autori Klíma,1978, Chaloupka, 
Vocilka, Mucha, 1986 začali tento problém označovať ako etopédiu – výchovu 
smerujúcu ku korekcii správania, návykov, zvykov, alebo výchovu smerujúcu 
k náprave mravov. Komárik veľmi presne uvádza rozličné príčiny a zdroje naruše-
nosti a citlivo navrhuje prevýchovné kroky: diagnostika, citová a sociálna opora, 
prevýchovný zásah, nácvik a upevňovanie adaptívnych foriem správania sa. 

Rosová (2018) používa pojem poruchy správania sa, ktoré chápe ako také sprá-
vanie, ktoré sa vymyká zo školskej a bežnej disciplíny, čo do kvality, kvantity, 
spôsobu a príčiny. K základným znakom tohto správania sa patrí fakt, že jedi-
nec nerešpektuje normy a nevie si udržať prijateľné vzťahy. Ďalej autorka uvádza 
poruchy správania sa podľa Medzinárodnej klasifi kácie chorôb (MKCH, z roku 
1996). Toto vymedzenie považujeme za komplexné, prínosné a reálne. 

Naše vymedzenie bude vychádzať z pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Zame-
riame sa v ňom na výchovné a sociálne stránky osobnosti žiaka v škole. 

Vychádzať z pedagogiky, znamená vychádzať z jej súčasti – z teórie výchovy. 
Vychádzať zo sociálnej pedagogiky, znamená z teórie Huppertz, Schinzler (1988), 
ktorí chápu jednu teóriu sociálnej pedagogiky ako zameranú na odchýlky správa-
nia od normy. Pod výchovne problémovým správaním budeme rozumieť (Bakošo-
vá, 2019) také prejavy správania sa žiakov v škole, na vyučovaní ale aj mimo vy-
učovania, ako je odklon od požadovanej normy (od školského poriadku), rozličné 
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prejavy neposlušnosti, nedisciplinovanosti, opakované vyrušovanie, skákanie do 
reči, používanie vulgárnych slov, podvody, netolerantnosť a pod.). Dôsledkom 
týchto opakovaných prejavov je narušená klíma školy, triedy, vzťah medzi učite-
ľom a žiakmi, samotná nepohoda žiaka v škole a v triede. Tým len potvrdzujeme 
a stotožňujeme sa s tvrdením Miovského, Širúčkovej IN: Bendl, že dôsledkom 
výchovne problémového správania sa dochádza k rozličným rizikám: sociálnym, 
zdravotným a iným. Výchovne problémové správanie sa žiakov sa vyskytuje v pe-
dagogických situáciách. 

Pedagogické situácie v škole a v triede

Pedagogické situácie sú v pedagogickej literatúre vymedzené viacerými autor-
mi, napr. Pařízek (1989), Langová, (1992), Bakošová (2005), Sokolová (2019). 
Uvedených autorov (až na Sokolovú) uvádzame v zdrojoch Bakošová, (2005, 
2006, 2008). Napr. veľmi vhodne odlíšil tieto situácie pražský profesor pedago-
giky Pařízek, ktorý ich podľa náročnosti rozlíšil na štandardné (čiže bežné) a ne-
štandardné. Za neštandardné situácie považoval v 80. rokoch porušenie disciplíny, 
neposlušnosť, neskoré príchody do škôl na vyučovanie, neplnenie požadovaných 
úloh. Išlo o situácie, ktoré nemali oporu v školských normách a kládli na učiteľa 
zvýšené nároky. Langová (1992) nazvala pedagogické situácie ako tie, ktoré sú 
interpersonálne náročné. V súčasnosti po viac ako 30. rokoch možno s autormi 
iba súhlasiť a dodať, že viac neštandardných situácií sa v pedagogickej praxi stáva 
štandardom, čiže bežnou praxou. Napr. neposlušnosť, neplnenie si úloh, konfl ikty 
medzi žiakmi, konfl ikty medzi učiteľom a žiakmi. V tomto ohľade pedagogike 
nepomáhajú ani médiá, ktoré pri mediálnom prezentovaní niektorých osôb kultúr-
neho a spoločenského života často oslovia „osobnosť“, aby pripomenula nejakú 
situáciu zo školského prostredia. Tá nešetrí publikum a vykresľuje situácie zo školy 
tak, že učiteľ vyznieva ako „porazený“ – neschopný, ktorý nevedel riešiť problém 
medzi žiakom a učiteľom. Naopak, osoba prezentovaná v médiách z nej vychá-
dza ako „víťaz“. Výchovne z toho vyplýva, že profesia učiteľa je „zosmiešnená“ 
a osoba v médiách vychádza ako „hrdina“, ktorý si pomohol sám a považuje sa 
za úspešného. Tu si kladieme otázku, právom koho prispievajú médiá k znevažo-
vaniu tak dôležitej profesie ako je učiteľ? Kde sa stratila úcta? Aký príklad dávajú 
účastníci relácií spomínajúci na školu a učiteľa deťom a mládeži? 

Pre pochopenie súvislostí uvedieme, ako budeme chápať pedagogické situácie? 
Pedagogické situácie sú interakcie, ktoré vznikajú v škole medzi žiakmi navzájom, 
medzi učiteľom a žiakom, tiež medzi učiteľom a žiakmi. Ide o situácie spojené 
s istou mierou výchovy dieťaťa, kde sa prejaví nízky, stredný, vysoký stupeň jeho 
vychovanosti. Odlišné stupne sa prejavujú v danej situácii v schopnosti žiakov 
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sebaovládať sa, v konformite - v naučenej poslušnosti, v racionálnom konaní, 
či uplatnením afektívneho prístupu, bez ovládania emócií). Účastníci interakcie 
v škole prejavujú odlišný prístup k vzniknutej situácii, odlišný stupeň poznania 
okolností, či iných situačných faktorov. Vychádzame pritom z biodromálnej psy-
chológie (Machalová, 2010), kde rešpektujeme vývinové obdobie žiakov, charak-
teristiky prejavov správania sa podľa veku. 

Pedagogickí zamestnanci školy 

Zákon č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch vymedzuje niekoľko pro-
fesií: výchovný poradca, koordinátor prevencie, špeciálny pedagóg, sociálny pe-
dagóg, školský psychológ. Keďže je naša štúdia orientovaná na spoluprácu učiteľa 
s vybranými pedagogickými zamestnancami, orientovali sme sa na dvoch: školský 
sociálny pedagóg a školský psychológ. 

V súčasnosti existuje zákon č. 138/2019, ktorý upravuje niektoré profesie a vy-
medzuje ich nasledovne:
a/  psychológ a školský psychológ, f/ sociálny pedagóg. 

Okrem uvedených profesií pribudli aj iné. Je diskutabilné, na základe čoho boli 
niektoré profesie vylúčené (výchovný poradca, koordinátor prevencie a iné zase 
pribudli). Za sekciu sociálnej pedagogiky SPdS SAV v SR môžeme povedať, že 
diskusia s odborníkmi sociálnej pedagogiky a MŠ SR neprebehla. V zákone sa 
neodrážajú ani profesionálne vymedzené kompetencie sociálnych pedagógov. Tak 
sme svedkami toho, že rozhodovanie decíznych orgánov, v tomto prípade MŠ SR 
prebehlo neprofesionálne a na základe tlakov tých odborníkov, ktorí dobrovoľne 
intervenujú za svoj odbor na MŠ SR. Tento prístup považujeme za vysoko neko-
rektný a neprofesionálny. 

Ako vymedzuje zákon týchto odborníkov? 
Sociálny pedagóg – § 27 zákona č. 318 v bode č. 3 uvádza sociálneho pedagó-

ga ako odborníka, ktorý 
„a/ vykonáva preventívne činnosti,
b/  poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na žiakov s rizikovým sprá-

vaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi, a zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, 

c/  poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým, odborným za-
mestnancom školy, 

d/ vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú 
činnosť a ďalšie činnosti.“ 
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K uvedenému vymedzeniu je potrebná odborná diskusia. Toto vymedzenie 
ignoruje fakt, že profesijné kompetencie sociálneho pedagóga vymedzili odborníci 
sociálnej pedagogiky a dlhé roky overujú jeho pôsobnosť v rozličných rezortoch. 
Sociálny pedagóg má pedagogické vzdelanie, je kompetentný pre oblasť výchovy, 
vzdelávania, prevýchovy a intervencie. Viď Bakošová, 2005, Emmerová, 2011, 
Kamarášová, 2009, Határ, 2007, Galbavý, Zemančíková a ďalší. 

Školský psychológ – v škole vykonáva psychologickú diagnostiku, individu-
álne a skupinové poradenstvo, spolupracuje pri prekonávaní bariér žiakov, spolu-
pracuje so psychológom. Za túto profesiu a jej zavedenie do škôl sa zasadzovali 
v 70., 80, 90. rokoch odborníci pedagogickej psychológie Grác, Ďurič, Blaškovič. 
Až po demokratických premenách spoločnosti ich nasledovníci Gajdošová, He-
rényiová v nadväznosti na svojich predchodcov posúvajú vzdelávanie školských 
psychológov vpred. Profesijné kompetencie školského psychológa vymedzila 
E. Gajdošová, 1997. Tak ako bývalí profesori psychológie veľmi korektne koo-
perovali s odborníkmi pedagogiky a pri riešení problémov dokázali kooperovať 
spoločne s odborom pedagogika, dnešná generácia psychológov (s výnimkou 
Rosová, Čechová, Sokolová) a ďalší vystupuje najmä v médiách výlučne iba za 
svoju profesiu („školský psychológ). V prvom rade by malo ísť o elimináciu vý-
chovného problému, nie „o súťaženie“. Sme toho názoru, že pedagógovia, najmä 
sociálni, školskí a poradenskí a psychológovia by mali veľmi úzko spolupracovať, 
nie vytvárať konkurenčnú atmosféru profesií. Tu musíme uviesť, že kým psycho-
lógia sa rozvíjala aj počas socializmu, sociálnej pedagogike v tom období nebolo 
umožnené rozvíjať ju, aby nezviditeľnila existenciu nežiaducich, spoločensko-vý-
chovných javov. Čiže sociálna pedagogika, ktorej renesancia 

začala po roku 1989 odovzdáva ten stav teórie, empírie a praxe. A je rovna-
ko dôležitá ako iné odbory. My sme kompetencie sociálneho pedagóga vymedzili 
v roku 2004, 2006, 2008.Na tieto kompetencie nadviazali ďalší autori: Niklová, 
Kamarášová, Határ, Emmerová, Selická, Galbavý, Zemančíková.

 Kompetencie sociálneho pedagóga v škole vymedzila Zemančíková podľa ne-
meckej sociálnej pedagogiky. V nadväznosti na jej poznanie sme uviedli v niekoľ-
kých štúdiách Bakošová, 2009, 2015, 2017 charakteristiku sociálneho pedagóga 
v škole, jeho profesionálne kompetencie v škole. Ideové východisko kooperácie 
sociálneho pedagóga s inými odborníkmi sme vložili do vedenia mnohých kva-
lifi kačných prác (Hovorková, 2016, Kurtek, 2017, Tiripa, 2017, Talárová, 2017, 
Sádecká, 2017, Janečková, 2018). 

Na Zemančíkovou vymedzené východiská nadviazala konferencia o sociálnom 
pedagógovi v škole konaná na UMB v Banskej Bystrici 2012 (Hroncová, Emme-
rová, 2012). Pojem školský sociálny pedagóg na uvedenej konferencii uvádzajú 
Tomanová a Baláž, 2012 ako praktici realizujúci činnosti sociálneho pedagóga 
v škole. 
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Ak máme vyjadriť odborný názor, či používať pojem sociálny pedagóg v škole 
alebo školský sociálny pedagóg, je to v zásade rovnaké pomenovanie. Oba pojmy 
vyjadrujú, že odborník pedagogiky, má pedagogické vzdelanie, ale nie je učiteľ. 
Zaoberá sa sociálnym prostredím žiaka, sociálnymi vzťahmi žiakov navzájom a rie-
šením výchovných, disharmonických a dysfunkčných procesov, ktoré súvisia s vý-
chovou. Odohrávajú sa v škole, na vyučovaní a mimo vyučovania, vo voľnom čase.

Možnosti kooperácie učiteľa so sociálnym pedagógom 
a školským psychológom 

Učitelia – sú podľa OECD charakterizovaní ako osoby, ktorých „profesionál-
na aktivita“ zahrňuje odovzdávanie poznatkov, postojov a spôsobilostí, ktoré sú 
špecifi kované vo formálnych kurikulárnych programoch žiakom a študentom vo 
vzdelávacích inštitúciách. Kategória učiteľ zahŕňa iba pracovníkov, ktorí priamo 
žiakov vyučujú.“ (Education at a Glance: OECD Indicators, 2001, s. 309 – 400, In: 
Prucha, J. 2009, s. 396). 

Podľa zákona č. 318 /2019 je v § 13 napísané o učiteľovi: „vykonáva peda-
gogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo pri 
poskytovaní kontinuálneho vzdelávania...“

Z uvedeného možno zovšeobecniť, že učiteľ je odborník, ktorého profesia je 
spájaná predovšetkým s didaktickou činnosťou školy, s vyučovaním, vzdelávaním. 
Odborníci pedagogiky však vymedzujú požiadavky, ktoré sú kladené na učiteľa aj 
v iných oblastiach. Vyplýva to zo širokého poslania školy, z rozličných školských 
dokumentov, z postupného rozširovania obsahu vzdelávania a pod. a z rozvíjania 
odborov pomáhajúceho charakteru.

V tejto súvislosti upriamime pozornosť na učiteľa ako na profesionála, ktorý 
podľa funkcií školy vzdeláva, vychováva, hodnotí, diagnostikuje. Z toho vyplý-
va a potvrdzuje to aj Zákon o pedagogických zamestnancoch školy, že by mal 
spolupracovať aj s inými odborníkmi školy. Je mnoho prejavov v správaní sa žia-
kov, ktoré presahujú rámec didaktiky, vzdelávania. Tak ako sme vyššie uviedli, 
vznikajú pedagogické situácie, do školy prichádzajú žiaci z rozličného sociálneho 
prostredia rodiny a svojim správaním zasahujú do procesu vyučovania, do inte-
rakčných vzťahov. 

Uvedomujeme si, že požiadavky kladené na učiteľa sú viac ako náročné. Preto 
ak sa máme na jeho spoluprácu pozrieť reálne a nezaťažujúco, je vhodné požadovať 
od neho „minimum znalostí“, ktoré súvisia s výchovne problémovým správaním 
a riešením pedagogických situácií. Ide o poznanie spôsobov riešenia pedagogic-
kých situácií, o poznanie sociálneho prostredia žiakov, o poznanie, ako využí-
vať žiaduce interakčné vzťahy a efektívnu komunikáciu v škole. O tom všetkom 
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by mal učiteľov pripraviť sociálny pedagóg v rámci vzdelávania pre učiteľov. Tiež 
by mal do vzdelávania zahrnúť vymedzenie špecifi ckých kompetencií sociálneho pe-
dagóga. Školský psychológ by mal zase vymedziť svoje profesijné kompetencie, aby 
bolo pôsobenie týchto odborníkov učiteľom jasné a aby vedeli, s ktorým problémom 
sa majú na ktorého odborníka obrátiť. 

V ďalšej, empirickej časti uvedieme sekundárnu analýzu kvantitatívneho a kvalita-
tívneho výskumu zameraného na spoluprácu učiteľov so sociálnym pedagógom a škol-
ským psychológom. Ide o výskum realizovaný vo vybraných školách v roku 2017.

Cieľom výskumu (Bakošová, Talárová, 2017) bolo identifi kovať najčastejšie 
prejavy nevhodného správania sa žiakov v škole, odhalenie riešiacich a neriešiacich 
prístupov pedagogických situácií učiteľov a objasnenie foriem spolupráce učiteľa 
s odbornými pedagogickými zamestnancami škôl pri riešení skúmaného problému. 

Výskumné otázky boli zamerané na zistenie: 
– ktoré sú najčastejšie prejavy výchovno-problémového správania sa žiakov? 
– Aký je aktuálny stav a úroveň spolupráce učiteľa a odborného pedagogického 

zamestnanca školy pri riešení nevhodného správania sa žiakov v škole? 
– Aké sú formy spolupráce učiteľa a odborného zamestnanca v škole pri riešení 

výchovne problémového správania sa žiakov? 

Výskumnú vzorku tvorilo 30 učiteľov, jedna sociálna pedagogička a jedna 
školská psychologička. Išlo o mestské školy v Bratislave a Nitre. Podmienkou pre 
výber školy bola funkcia sociálneho pedagóga a školského psychológa. 

Ciele boli zisťované prostredníctvom metódy dotazníka, metódy polo štruktú-
rovaného rozhovoru, metódy kazuistiky. 

SEKUNDÁRNA ANALÝZA ZISTENÝCH ÚDAJOV

Z výsledkov výskumu budeme interpretovať iba tie, ktoré súvisia s témou na-
šej štúdie. Ide o otázky týkajúce sa výchovne problémového správania sa žiakov, 
otázky týkajúce sa spolupráce učiteľa a odborných pedagogických zamestnancov 
školy a tiež využijeme sekundárnu analýzu prípadových štúdií: sociálnej pedago-
gičky a školskej psychologičky.

 

Analýza a interpretácia výchovne problémového 
správania sa (VPS)

Na otázku pre učiteľov„ Ktoré výchovne problémové správanie najčastejšie 
riešite v škole? 
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Odpovedalo 30 učiteľov a to nasledovne: 

Počet... Odpoveď...
10 vykrikovanie
10 nedisciplinovanosť
5 záškoláctvo
4 šikana
3 vyvolávanie konfl iktov, vulgárne slová
2 osočovanie, ponižovanie, klamstvo, konanie v rozpore so školským 

poriadkom
1 krádež, hluk na hodine, ignorovanie pokynov, fajčenie, výbušnosť, 

provokovanie, irónia, absencia

 Talárová, 2017

Niektorí učitelia uviedli aj viacero možností. 
Na otázku, ako často sa učitelia stretávajú s VPS odpovedali pomocou škálo-

vania od 1 – 5 pričom 1 = najmenej, 5 = najčastejšie). 
Za najčastejšie prejavy VPS žiakov uvádzali učitelia: 
porušenie disciplíny ( 40 %), neposlušnosť 30%, vyrušovanie na hodinách 

(23 %), konfl ikt žiak – žiak (20 %), drzé správanie (13 %), klamstvá (13 %), pro-
vokovanie (10 %). 

Ako vidieť zo zistení, výsledky sú totožné s výskumami, ktoré sme uviedli 
v teoretickej časti. 

Na otázku, ako trestajú učitelia žiakov za prejavy VPS odpovedali takto: 
zo spomínanej výskumnej vzorky vyplýva potešiteľný údaj, že väčšina učite-
ľov (53 %) nepoužíva fyzické tresty. Zato používanie celej škály trestov využíva 
(44 %) učiteľov. Z nich autorka Talárová, 2017 uvádza: zápis do triednej knihy, 
prepisovanie školského poriadku, zrušenie výhod pre žiakov (napr. účasť na škol-
skom výlete), rozsadenie žiakov, vykonávanie pomocných prác pre učiteľa, sepa-
rovanie žiaka do samostatnej miestnosti, písomný trest, pohovor s rodičmi žiaka. 

Kladieme si otázku, čo je z týchto trestov výchovne účinné a čo je v rozpore 
s pedagogikou? Určite má svoj význam rozsadenie žiakov, pretože aktéri konfl ik-
tov často vyprovokujú aj submisívnejšie povahy žiakov. Tiež považujeme za vhod-
né separovanie žiaka do inej miestnosti. Tam je ale dôležité, aby to nebola tmavá 
miestnosť, tiež je podstatná dĺžka času separovania žiaka bez komentára učiteľa, 
prípadne iné faktory, ktoré by zhoršili vzniknutú situáciu. Vhodný je tiež pohovor 
s rodičmi žiaka, pokiaľ ide o rodičov aspoň z priemerného sociálneho prostredia. 
Za veľmi nevhodný trest pre žiakov považujeme prepisovanie školského poriad-
ku, tiež vykonávanie pomocných prác. Práca a písanie nemajú byť trestom, lebo 
tak učiteľ vzbudí u žiakov okrem vzniknutej situácie aj odpor k práci, k písaniu, 
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k pravidlám. Všetky tresty, ktoré učiteľ využíva by mali byť sprevádzané vysvet-
lením, rozhovorom, aby si žiak uvedomil následky. 

Na otázku, čo sa učiteľom osvedčilo pri riešení VPS žiakov? Odpovedali, že 
najúčinnejší bol individuálny rozhovor so žiakom, slovné upozornenie, apel na 
školský poriadok, rozsadenie žiaka, poznámka do žiackej knižky.

Naopak, čo sa učiteľom neosvedčilo ako riešenie VPS uvádzali krik, zvýšenie 
hlasu, zápis do triednej knihy, príkazy, tresty, ignorovanie problému, riešenie situ-
ácie pred spolužiakmi, nervozita, zhoršená známka zo správania atď. Tu sa žiada 
dodať, že je veľmi dobré a znakom empatie, ak si učitelia uvedomujú neúčinnosť 
týchto metód. 

Na otázku, či má škola odborných pedagogických zamestnancov školy?

Odpovedalo 30 učiteľov počet %
Sociálny pedagóg 7 23 %
Školský psychológ 10 33 %
Sociálny pedagóg, školský psychológ 13 39 %
Iní
Spolu 30 100 %

Na otázku, ako často využívajú učitelia poradenské služby odborných peda-
gogických zamestnancov školy odpovedalo 33 % učiteľov, že ich využíva často. 
Občas ich využíva 60% učiteľov a 7% ich nevyužíva. Aj tu je dôvod na zviditeľ-
nenie tejto profesie, jej kompetencií iným zamestnancom. Učitelia vedia len veľmi 
povrchne o profesii, o jej zmysle, o poslaní. 

Aké formy spolupráce využívajú učitelia s odbornými pedagogickými za-
mestnancami školy? Učitelia odpovedali, že využívajú osobný, individuálny 
rozhovor, pri individuálnej práci s rodičmi. Podľa výpovedí učiteľov, prítomnosť 
odborných pedagogických zamestnancov využívajú pre spoluprácu s poradňou, 
pri zabezpečení prevencie, pri realizovaní skupinových diskusií so žiakmi, pri 
pozorovaní, pri diagnostike žiaka, pri pohovore s riaditeľom školy. Ak by toto 
bolo systematické, tak je to dobrý stav. Výskum by si žiadal viac do hĺbky zistiť, 
aká je reálna spolupráca. 

Aké pozitíva a  aké negatíva vnímajú učitelia pri spolupráci s odbornými pe-
dagogickými zamestnancami školy? 

K pozitívam patria odbornosť, iný pohľad na riešenie problému, väčší rešpekt, 
rýchlejšie vyriešenie problému, ochota pomôcť, prítomnosť priamo v škole, fl exi-
bilita a trpezlivosť pri riešení problému, včasné podchytenie problému. 

Ako negatíva uvádzali strach rodičov spolupracovať, nepochopenie zo stra-
ny rodičov, nízka prítomnosť odborníka na hodinách, nízky počet zamestnancov 
na počet žiakov. Podľa uvádzaných odpovedí usudzujeme, že rodičia majú strach 
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z neznámeho, nepoznajú, čo sa za profesiami iných odborníkov skrýva, čo od nich 
môžu očakávať.

Na otázku, čo by navrhovali učitelia vylepšiť na spolupráci s odbornými peda-
gogickými zamestnancami školy mnohí učitelia neodpovedali. Z celkového počtu 
učiteľov odpovedalo iba 12 % respondentov. Odpovede boli zamerané na potrebu 
lepšej spolupráce s rodinou, častejšie konzultácie, spoločná účasť na poradách, 
častejšia prítomnosť odborníka na hodinách, viac diskusií. Za osobitne zaujíma-
vú odpoveď považujeme, želanie učiteľa, aby nebol potrebný súhlas rodičov, keď 
učiteľ navrhne riešiť problém žiaka s iným odborníkom. Tu treba poznamenať, že 
učiteľom, ale aj iným pedagogickým zamestnancom čakanie na vyjadrenie sťažuje 
riešenie problému výchovne problémového správania sa žiaka. Pri tejto odpovedi 
sa, tak ako pri iných (spolupráca s rodinou) ukazuje neznalosť rodičov o funkci-
ách iných odborníkov v škole. Preto ich treba predstaviť ako profesionálov, ktorí 
môžu prispieť k riešeniu výchovných problémov a tiež pomôcť zlepšiť kvalitu 
života ich dieťaťa. 

ANALÝZA PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Vo výskume sa na dosiahnutie cieľov využila aj analýza prípadových štúdií 
o činnosti školskej sociálnej pedagogičky a školskej psychologičky. Výskum Ta-
lárovej, 2017 uvádza štyri kazuistiky, my sme z nich využili dve ako ilustráciu 
zviditeľnenia ich činností a ich vnímanie spolupráce s učiteľmi pri výchovne prob-
lémovom správaní sa žiakov. 

Kazuistika – školská sociálna pedagogička 

Škola na ktorej pôsobí je v Bratislavskom kraji, má 45 učiteľov, 33 tried, v ško-
le pôsobia aj iní odborníci: dve školské špeciálne pedagogičky, dvaja psycholó-
govia, výchovný poradca. 

Respondentka má 13 rokov praxe, z toho mnohé roky vychovávateľskú prax. 
Je členkou výchovnej komisie školy, spolupracuje pri tvorbe školských dokumen-
tov, je prítomná na rodičovských združeniach, má vlastný kabinet. V pracovnej 
pozícii sa venuje prevažne žiakom 1. stupňa, realizácii preventívnych programov, 
realizácii diskusií, prednášok, etického, sociálneho a výchovného zamerania. Po-
skytuje tiež diagnostiku a poradenstvo žiakom zo szp a tiež žiakom s rizikovým 
správaním. VPS žiakov rieši denne, analyzuje ho ako podmienené: mnohými fak-
tormi ako sú sociálna situácia v rodine, nevhodný výchovný štýl rodičov, prehnané 
očakávania rodičov od svojich detí, zvýšená hyperaktivita žiakov. 
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Za náročnú považuje prácu s deťmi z rómskeho etnika, s deťmi zo szp, tiež 
prácu s chlapcami, ktorí sa podľa sociálnej pedagogičky správajú viac problémovo 
ako dievčatá. Ak sú rodičia ochotní zapojiť sa do spolupráce pri riešení problémov, 
je náprava situácie možná. 

Podľa sociálnej pedagogičky učitelia veľmi málo vyhľadajú pomoc iných od-
borníkov, málo sa zapájajú do preventívnych programov. Tu vidíme, že pohľad 
sociálnej pedagogičky na absenciu učiteľa v spolupráci je rozporuplný s tvrdením 
učiteľov podľa zistení z dotazníka. 

Sociálnej pedagogičke sa osvedčili preventívne programy ako najúčinnejšia 
forma zameraná na elimináciu VPS žiakov. Využila programy ako napr. „Ako pre-
žiť s dospelákmi“. Program je orientovaný do sveta dospelých. Ďalší preventívny 
program, ktorý využila, je „Aj deti majú svoje problémy“. Realizovaný program 
upozorňuje na to, že žiadne dieťa nie je samé. „Nikto nie je dokonalý“ je program 
orientovaný na prosociálne správanie „Ako zlepšiť vzťahy v triede“. Cieľom je 
poukázať, ako možno zlepšiť sociálnu klímu triedy. 

Sociálna pedagogička uvádza, že okrem prevencie realizuje diskusie zame-
rané na pozitívne vzory, na multikulturalitu, na plnohodnotné trávenie voľného 
času, na rešpektovanie školského poriadku, detských práv. Sociálna pedagogička 
vníma svoju pozíciu v škole a pozície iných odborníkov ako veľkú pomoc ško-
le, žiakom, učiteľom a rodičom. Podľa respondentky by malo vedenie každej 
školy prehodnotiť, ako bude škola vyzerať o 10 rokov bez týchto zamestnancov 
a zvážiť ich pôsobenie. 

Kazuistika – školská psychologička 

Škola, v ktorej školská psychologička vo veku 25 rokov pracuje, je v Bratislav-
skom kraji. V škole a celkovo v praxi pracuje (rok 2017) psychologička druhý rok. 
Škola má 22 tried, 650 žiakov, 22 triednych učiteľov. 

V kompetencii školskej psychologičky sú žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ. Jej činnosť 
je manažovaná tak, že každý deň pracuje s deťmi, má vyhradené konzultačné ho-
diny pre diagnostiku žiakov, rodičovské združenia pre rodičov. So žiakmi pracuje 
individuálne aj skupinovo, realizuje s nimi relaxačné cvičenia, podieľa sa s nimi 
na realizácii dotazníkov, ktoré prichádzajú do škôl, realizuje voľno časové aktivity. 
Venuje sa žiakom s poruchami správania sa, zúčastňuje sa školských porád, spolu-
pracuje pri tvorbe individuálnych plánov, konzultuje postrehy o deťoch s rodičmi 
a učiteľmi. Ako sama uvádza, ťažko sa orientuje v práci s deťmi zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, ale aj s deťmi národnostných menšín. Ako problémovejších 
vidí žiakov druhého stupňa, so žiakmi prvého stupňa je spolupráca dobrá. Čo sa 
týka situácií, rieši prípady nedisciplinovanosti, nadávky žiakov, drzé a agresívne 
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správanie, klamstvá, provokovanie, či záškoláctvo a šikanovanie. Robí s nimi in-
dividuálne sedenia a zisťuje, či ide o výchovne problémové správanie, o hyperak-
tivitu, alebo o nevhodnú rodinnú výchovu. 

Za náročné považuje riešenie problémového správania sa s rodičmi žiakov 
rómskeho pôvodu. Keď zistí, že dieťa potrebuje, aby s ním pracovala, musí si 
vypýtať súhlas rodičov. Ak rodičia súhlasia s tým, aby pracovala s ich dieťaťom, 
dieťa odíde z vyučovania a ona s ním pracuje vo svojom kabinete. Využíva na to 
prevažne zážitkové metódy, kresbu emócií, dotazník na udržanie pozornosti, ale-
bo projektové techniky. Rodičov musí o každom kroku informovať. Zvyčajne sa 
darí tieto problémy eliminovať. Ak ide o výraznejší problém, nadviaže spoluprácu 
s CPPaP. Opäť k tomu potrebuje súhlas rodičov. 

Čo sa týka prevencie a intervencie, tie zatiaľ školská psychologička nerealizo-
vala. Na škole pracuje výchovný poradca, ktorý realizuje so žiakmi sociálno-psy-
chologické tréningy zamerané na rozvoj žiakov, pozornosť, upevnenie kolektívu, 
či utuženie vzťahov. 

Každá trieda má svoj etický kódex pre učiteľov, žiakov a riadia sa tiež škol-
ským poriadkom. Okrem toho má každá trieda vytvorené vlastné pravidlá, ktoré 
vytvára triedny učiteľ a môže ich v priebehu roka meniť. S pravidlami sú obozná-
mení aj rodičia. 

Špecifi kom tejto školy je, že v rámci prevencie majú tzv. „samostatnú miest-
nosť“, ktorá je určená pre žiakov, ktorí v priebehu školského vyučovania porušia 
pravidlá a školský poriadok. Žiak sa tam ide na odporúčanie učiteľa ukľudniť, 
vyventilovať svoje emócie. Je tam s ním prítomný aj odborník a po rozhovo-
re s ním má žiak pochopiť, prečo sa tam ocitol. Za tento priestupok je zapísaný 
do klasifi kačného hárku a o fakte sú upovedomení aj rodičia. 

Čo sa týka spolupráce školskej psychologičky a učiteľov, vyjadrila sa, že ju 
učitelia nevyhľadávajú, dodala, že možno pre jej vek a krátke skúsenosti. Komu-
nikujú väčšinou iba na poradách, na chodbe, alebo ak ich sama poprosí o možnosť 
zúčastniť sa pozorovania žiakov na hodinách. Sama pociťuje potrebu kooperácie, 
záujmu zo strany učiteľov, odporúčala by pravidelné porady s učiteľmi, kde oso-
bitne za každú triedu prediskutovali problémy žiakov. Problém vidí v nedostatku 
odborných zamestnancov v škole. Odporúčala by spoluprácu so sociálnym peda-
gógom a ďalším školským psychológom. Sociálneho pedagóga vníma ako odbor-
níka, s ktorým by hľadali spoločné riešenie problémov detí zo szp. 

Zovšeobecnenie

Ako vyplýva z oboch kazuistík, práca odborných pedagogických zamestnan-
cov je hľadaním vlastnej cesty. Vysoká škola ich profesionálne pripravila na výkon 
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povolania. No prax ukazuje a odkrýva aj potrebu zviditeľniť ich profesie, zvýšiť 
ich kredit ich profesijnými kompetenciami. To umožní čas. Ich profesionálne kom-
petencie a rolu v škole majú zviditeľniť riaditelia školy. To, že sú iní odborníci 
potrební, potvrdzujú aj výpovede oboch respondentiek. Ich profesionálna pomoc 
by mala spočívať:
– v monitorovaní problémov žiakov, učiteľov a rodičov, v diferencovaní, čo je 

sociálno-pedagogický, čo psychologický problém a aké miesto v ňom majú 
učitelia. 

– Sociálny pedagóg má svoje miesto pri eliminácii výchovne problémového 
správania, 

 pri realizácii preventívnych aktivít zameraných na sebadisciplínu, na reguláciu 
správania sa žiakov, na odlíšenie, ktoré správanie je prípustné a ktoré nie.

– Pri realizácii diskusií na rozličné témy, v ktorých by žiaci vyjadrovali názory 
a postoje na interakciu, vzájomné spolužitie, toleranciu, kooperáciu, pochope-
nie svojho miesta v kolektíve. 

– V individuálnom poradenstve detí zo SZP, pri ich učení sa, plnení povinností, 
v akceptovaní pravidiel, v spolužití s deťmi z majoritnej spoločnosti. 

– V realizácii odborných seminárov pre učiteľov.
– V komunikácii s rodičmi detí. 

– Školský psychológ by sa má riadiť profesijnými kompetenciami, diagnostiko-
vať psychické problémy žiakov.

– Robiť individuálne poradenstvo pre žiakov. 
– Realizovať sociálno-psychologické výcviky pre žiakov, učiteľov. 
– Poskytovať pomoc pri poruchách učenia sa žiakov. 
– Upozorniť učiteľov na existujúce problémy žiakov v triede, viesť ich k zacho-

vaniu diskrétnosti. 
– Spolupracovať s odborníkmi z CPPaP. 

Niekedy je náročné presné vymedzenie profesionálnych kompetencií. Každý 
z odborníkov má spolupracovať s inými odborníkmi na škole. Jeho práca je nároč-
ná na utváranie si vzťahu so žiakom, vyžaduje pozorné počúvanie, jeho práca má 
charakter získavania dôverných informácií, ktoré si vyžadujú diskrétnosť. Preto 
by mal mať samostatnú pracovňu. Riaditeľ školy má poznať profesie, ich kom-
petencie a podľa charakteru problémov školy a lokálneho prostredia má umožniť 
zamestnať iných odborníkov vo svojej škole. 

Čo sa týka východiskovej otázky „aká je spolupráca učiteľa s inými odbornými 
zamestnancami školy“, nemožno zovšeobecniť, ale iba z ilustrácií kvalitatívneho 
výskumu je vidieť, že je v počiatkoch poznávania, hľadania, vzájomného porozu-
menia svojho miesta, zo strany učiteľa porozumenia profesii. 
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Analýza výskumu ukázala, že inak vnímajú spoluprácu učitelia a inak sociál-
na pedagogička a školská psychologička. Učitelia vnímajú iných odborníkov ako 
prínos najmä pri riešení výchovne problémového správania sa žiakov. Odborníčky 
sociálna pedagogička a školská psychologička vidia mnohé rezervy v spoluprá-
ci učiteľa s nimi pri riešení výchovne problémového správania sa žiakov. Oča-
kávajú záujem zo strany učiteľov, iniciatívu, diskusiu, akceptáciu. Toto všetko 
sú oblasti pre ďalší výskum a špecifi kovanie povinností a úloh učiteľov v spo-
lupráci s inými pedagogickými zamestnancami školy – sociálnym pedagógom 
a školským psychológom. 

ZÁVER

Výchovne problémové správanie sa žiakov (vps) v základných školách je te-
oreticky rozpracovaný problém a má interdisciplinárne zastúpenie. Spočiatku sa 
problému venovali špeciálni pedagógovia (Klíma, Vašek), neskôr sa problému ve-
novali pedagogickí psychológovia. V súčasnosti je vps v súlade s nemeckou soci-
álnou pedagogikou predmetom záujmu sociálnej pedagogiky. 

Profesie iných pedagogických zamestnancov v škole priniesol Zákon 
č. 317/ 2009 o rozvoji odborov pomáhajúceho charakteru, medzi ktoré patrí aj 
sociálna pedagogika. Sociálni pedagógovia iniciovali odbornú diskusiu (andragó-
govia, sociálni pracovníci, psychológovia špeciálni pedagógovia) o prístupe 
v kooperácii rozličných problémov žiakov a mladistvých. 

Pojem školský sociálny pedagóg priniesla na Slovensko doktorandka FiF UK 
Zemančíková (2010). Na jej chápanie nadviazali odborníci SR ČR, Poľska zor-
ganizovaním konferencie na UMB v Banskej Bystrici na tému Sociálny pedagóg 
v škole (2012). Sociálny pedagóg v škole je profesiou pomáhajúceho charakte-
ru a spolu s inými odborníkmi – so školským psychológom. Odborníci oboch 
profesií majú svoje profesijné kompetencie, ktoré postupne poznávajú riaditelia 
škôl, učitelia a iní odborníci v školách. Tak sa môžu spoločne podieľať na zlep-
šení kvality života žiakov, učiteľov a v konečnom dôsledku na eliminácii akého-
koľvek sociálneho, výchovného, či iného problému. My sme sa snažili poukázať 
na problém vps. 

LITERATÚRA

Bakošová, 2006. Sociálny pedagóg a jeho kompetencie. Zborník referátov z vedeckej kon-
ferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: UK, s. 23-31. ISBN 80-223-2205-9. 



20

Bakošová, Z. 2008. Sociálny pedagóg v škole. In: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. 
3. rozšírené a inovované vydanie. Bratislava: UK, s. 196-198. ISBN 978-80-969944-0-3. 

Bakošová, Z. 2009. Sociálny pedagóg v škole. Teoreticko-empirické refl exie. In: Výzvy 
znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu a implementáciu inovačných 
zmien v slovenskom školstve. Edit: Baďuríková, Z., Timková, B., III. Zborník príspevkov 
z tretieho roku riešenia výskumného projektu VEGA 1/3645/06. Bratislava: UK, s. 46-59. 
ISBN 978-80-223.

Bendl, S., Hanušová, I., Linková, M. 2016. Žiak s problémovým chováním. Cesta k institu-
cionální pomoci. Praha: Triton, 108 s. 

Čech, T. 2011. Škola a zdraví. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních 
škol. Brno: MU, 2011, 255 s. ISBN 978-80-210-5448-6.

Emmerová, I., 2007. Prevencia sociálnopatologických javov v škole. Banská Bystrica: 
UTB, 129 s. ISBN 978-80-8083-440-1. 

Gajdošová, E., 1997. Školský psychológ. Bratislava. UK, 1997.

Határ, C. 2007. Agresia žiakov očami sociálneho pedagóga. Nitra: UKF, ISBN 978-80-
8094-103-1.

Hroncová, J., Emmerová, I. a kol. 2012. Sociálny pedagóg v škole. Zborník príspevkov 
z medzinárodného odborného seminára. Banská Bystrica: UMB, 241 s. ISBN 978-80-557-
0465-4. 

Chaloupka, L. – Vocilka, M., Mucha, Z. 1986. Etopedie. Praha: SPN. 

Kamarášová, L. 2009. Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov v prevencii sociálno 
patologických javov. Banská Bystrica: UMB, OZ Pedagóg, 978-80-8083-826-3. 

Komárik, E. 1999. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Bratislava: UK, ISBN 
80-223-1394-7. 

Langová, M. 1992. Učitel v pedagogických situacích. Praha: UK, 96 s. ISBN 80-7066- 
613-7. 

Machalová, M. 2010. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Brno: IMS, 
220 s. ISBN 978-8087-182-109. 



21

Prucha, J. (edit) 2009. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 935 s. ISBN 978-80-
7367-546-2. 

Rosová, D. 2018. Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Košice: Vyda-
vateľstvo EQUILIBRIA, s. r. o., Košice, 179 s. ISBN 978-80-8143-218-7. 

Sokolová, L. 2019. Vyhorením sú často ohrození najmä zanietení učitelia. Naša univerzita, 
10, 2019, s. 26-27. 

Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Zborník referátov z vedeckej konferen-
cie s medzinárodnou účasťou. Edit. Bakošová, Z. Bratislava: UK, 277 s. 

Vašek, Š. 2003. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia, 210 s. ISBN 
80-968797-0-7. 

Zemančíková, V. 2012. Sociálny pedagóg ako odborný zamestnanec školy v refl exii učite-
ľov základných a stredných škôl. In: Sociálny pedagóg v škole. Zborník príspevkov z me-
dzinárodného odborného seminára. Banská Bystrica: UMB, 2012, s. 165-173. 

Zákon č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch 

Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch 

Ďalšie zdroje: Bc a DP pod vedením Z. Bakošovej:
Hovorková, S. 2016. Sociálny pedagóg a prevencia sociálnopatologických javov v škole. 
Bakalárska práca pod vedením Z. Bakošovej. Bratislava: PF UK. 

Huppertz, N., Schinnzler, E. 1988. Grundfragen der Pädagogik. Eine Einfuhrung fur So-
cialpädagogik. Berful. Munchen 1988, s. 356-368.

Kurtek, L. 2017. Poradenská a preventívna činnosť sociálneho pedagóga v škole. Bakalár-
ska práca pod vedením Z. Bakošovej. Bratislava: PF UK, 

Sádecká, K. 2017. Sociálny pedagóg v základných školách a jeho aktivity so žiakmi, učiteľ-
mi a rodičmi. Bratislava: PF UK. Bc. práca pod vedením Z. Bakošovej, 47 s. 

Talárová, K. 2017. Spolupráca učiteľov s pedagogickými zamestnancami škôl pri riešení 
výchovne problémového správania sa žiakov základných škôl. Diplomová práca pod vede-
ním Z. Bakošovej. Bratislava: PF UK, 2018.



22

SUMMARY

The paper addresses the problematic behaviour of primary school children. The fi rst part 
focuses on theoretical specifi cation of problem behaviour by which we mean recurrent 
breaking of school rules, indiscipline, violence among children, violence between children 
and teachers, the use of profane language and other kinds of misbehaviour described in 
detail. The theoretical knowledge is based on literature overview and the laws concentring 
specialized pedagogical staff . The second part presents the empirical data resulting from 
the secondary analysis of qualitative or quantiative research. These data should point out 
that there is a plethora of tasks concerning education, re-education and self-education to be 
tackled by teachers together whith the specialized pedagogical staff . 

Key words: Social pedagogue, schol psychologist, education based student misbehavior
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POSTOJE RIADITEĽOV CENTIER 
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 

PORADENSTVA ŽIAKOM

Zuzana HRĆAN

Anotácia: Príspevok uvádza postoje riaditeľov, resp. vedúcich zamestnancov centier pe-
dagogicko-psychologického poradenstva a prevencie k poradenskej pomoci žiakom zák-
ladných škôl s problémami v učení sa a v správaní sa v prostredí CPPPaP, ako aj priamo 
na školách. Analyzuje dostupnosť, včasnosť a komplexnosť poradenskej pomoci žiakom 
základných škôl v prostredí CPPPaP a na pôde školy. Tiež, charakterizuje primeranosť 
spolupráce a pomoci žiakom základných škôl zo strany rodičov a učiteľov. Okrem toho, 
uvádza faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej pomoci, ktorú poskytujú zariadenia 
CPPPaP a školy. Príspevok prezentuje výsledky výskumu autorky. 

Kľúčové slová: riaditelia centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
žiaci základných škôl, poradenská pomoc žiakom, pedagogicko-psychologické poradenstvo.

ÚVOD

Každoročne na školách stúpa počet žiakov, ktorí potrebujú poradenskú pomoc. 
V súčasnosti je v školách 40 268 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
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potrebami, 29 653 detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a počet 
integrovaných žiakov stále stúpa. K nim sa pridávajú tisíce žiakov v riziku závaž-
ných sociálno-patologických javov. Na základe výkazov CVTI (2019), ku koncu 
júna 2019 bolo vo všetkých školách spolu 1172,8 odborných zamestnancov (škol-
ských psychológov, logopédov, špeciálnych, liečebných alebo sociálnych peda-
gógov). Čo však nevykryje potreby škôl – tie podľa koefi cientov MŠVVaŠ SR 
v Modeli objektivizácie (2016) vyžadujú aspoň 4017 takýchto odborných zamest-
nancov. Z toho vyplýva, že v súčasnosti zabezpečujeme poradenskú pomoc iba pre 
štvrtinu žiakov a škôl. (Križo, 2019). 

Príspevok prezentuje aké sú skúsenosti riaditeľov centier pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie so zabezpečovaním pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva žiakom základných škôl s problémami v učení sa a správaní sa. 
Príspevok predstavuje vybrané výsledky širšie koncipovaného výskumu dizertač-
nej práce (Hrćan, 2018), ktorý sa zaoberal súčasným systémom školského pedago-
gicko-psychologického poradenstva v základných školách vo vybraných krajoch 
v Srbskej republike (Belehrad a okolie), ako aj vo vybraných krajoch v Slovenskej 
republike (Bratislava a okolie).

Pre účely výskumu boli vytvorené otázky štruktúrovaného rozhovoru. Respon-
dentmi sa stali n = 5 riaditeľov, resp. vedúcich zamestnancov centier pedagogic-
ko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave a okolí. Všetci respon-
denti boli ženského pohlavia n = 5 (100 %). Respondenti mali od 41 do 58 rokov, 
a odbornú prax v dĺžke od 17 do 30 rokov. Respondentov uvádzame v tabuľke č. 1, 
v poradí v akom sa s nimi uskutočnil rozhovor.

Tabuľka 1: Údaje o respondentoch riaditeľoch, resp. vedúcich zamestnancov centier pe-
dagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Respondenti n Pohlavie Vek Dĺžka odbornej 
praxe

Zariadenie Kraj

Pani K. (1) žena 44 19 CPPPaP Bratislava
Pani L. (2) žena 41 17 CPPPaP Bratislava
Pani CH. (3) žena 56 28 CPPPaP Bratislava
Pani S. (4) žena 58 30 CPPPaP Bratislava
Pani B. (5) žena 46 22 CPPPaP Bratislava

Predmetom analýzy v prvej časti príspevku je hodnotenie súčasnej situácie po-
radenskej pomoci žiakom základných škôl v prostredí centier CPPPaP. Zameria-
va sa na hodnotenie dostupnosti, včasnosti a komplexnosti poradenskej pomoci 
v centrách CPPPaP. Ďalej uvádza primeranosť spolupráce a pomoci žiakom zá-
kladných škôl s problémami v učení sa a správaní sa zo strany rodičov a učite-
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ľov. Tiež, vymedzuje faktory ovplyvňujúce účinnosť poradenskej pomoci, ktorú 
poskytujú centrá CPPPaP. Druhá časť príspevku prezentuje hodnotenie súčasnej 
situácie poradenskej pomoci žiakom základných škôl priamo na školách – a to 
z hľadiska dostupnosti, včasnosti, komplexnosti a účinnosti poradenskej pomoci 
žiakom základných škôl s problémami v učení sa a v správaní sa priamo na pôde 
školy. Okrem toho, uvádza faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej činnosti 
priamo na pôde školy.

 

1. HODNOTENIE SÚČASNEJ SITUÁCIE PORADENSKEJ 
POMOCI ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PROSTREDÍ 
CPPPAP – VÝSKUMNÉ ZISTENIA

V nasledovnej časti predstavíme názory riaditeľov, resp. vedúcich zamestnan-
cov Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave 
na súčasnú situáciu poradenskej pomoci žiakom s problémami v učení sa a správa-
ní sa v prostredí centier (CPPPaP).

Naši respondenti sa zhodli v tom, že centrá (CPPPaP) zabezpečujú poradenskú 
pomoc veľkým okresom, ktoré zahŕňajú veľmi veľa škôl a potenciálnych klientov. 
Situáciu komplikuje nedostatok poradenských pracovníkov. (1): „V našom obvo-
de, ktorý pokrývame, máme potenciálnu klientelu 13 000 detí a žiakov, a máme len 
15 odborných zamestnancov v CPPPaP, ktorí vlastne pokrývajú špeciálnopeda-
gogickú, logopedickú, psychologickú a liečebno-pedagogickú starostlivosť.“ (4): 
„Ide o to, že my máme dosť taký veľký okres, máme dosť veľa klientov.“ Situáciu 
pomoci komplikuje aj nedostatok poradenských pracovníkov priamo na školách 
(1): „na školách v našej pôsobnosti pracujú pomerne málo školských špeciálnych 
pedagógov a školských psychológov, takže postrádame aj takéto priame prepoje-
nie v školách“. Respondenti hodnotili pozitívne to, že je vybudovaná sieť pomoci 
žiakom: (2): „myslím, že je vhodné, že máme vybudovanú sieť, tým pádom na Slo-
vensku je zabezpečené aby deti, či už teda bežná populácia, alebo deti s rôznymi 
postihnutiami dostavali bezplatnú pomoc“. Na druhej strane, (2): „že to regionál-
ne nefunguje, a že sú vzdialené tak to je jedna vec, ale u nás to tak nie je. To je zas 
možno tá výhoda Bratislavského kraja, že tá dostupnosť tu je. Faktom je, že tá sieť 
je málo personálne a inak dobudovaná“.

Najskôr bližšie uvedieme ako respondenti vnímajú poradenskú pomoc žiakom 
základnej školy s problémami v učení sa a správaní sa v prostredí centier CPPPaP, 
z hľadiska dostupnosti, včasnosti a komplexnosti poradenskej pomoci.
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Obrázok 1: Poradenská pomoc žiakom ZŠ s problémami v učení sa a správaní sa v pro-
stredí centier CPPPaP

V rámci „dostupnosti poradenskej pomoci žiakom“ základných škôl s prob-
lémami v učení sa a správaní sa, v prostredí CPPPaP nás zaujímali najmä počty 
žiakov, ktorí potrebujú pomoc a poradenské kapacity centra (CPPPaP). Podľa vý-
povedí respondentov, centrá sú veľmi preťažené a majú nízky počet zamestnancov, 
vzhľadom na množstvo práce a škôl, ktoré zastrešujú, čo spôsobuje dlhé čaka-
nie žiakov na termíny vyšetrenia. (1): „My vieme zhruba zastrešiť ročne okolo 
2700, maximálne 3000 detí. V tomto sú obsiahnuté aj deti, u ktorých sa vykonávajú 
depistáže.“ (4): „Tak za rok máme v evidencii okolo 2800 klientov.“ Výpovede res-
pondentov skutočne potvrdzujú, že čakacie doby na vyšetrenia sú príliš dlhé – od 
niekoľkých týždňov aj do niekoľkých mesiacov. (5): „Prvé vyšetrenie je psycholo-
gické, na ktoré sú čakacie doby okolo troch týždňov. Na to nadväzuje špeciálnope-
dagogické, na ktoré sa potom čaká od dvoch do štyroch mesiacov.“ (2): „Momen-
tálne je to tak, že špeciálne pedagogičky dávajú februárové termíny už [rozhovor 
sa uskutočnil 13. decembra 2017], čiže oni majú teraz tak mesiac, no skoro 5 týžd-
ňov majú, a psychologičky sú už tiež na 4 týždňoch. To je ako keby taký bežný 
stav.“ (4): „Tie čakacie doby sú také, dosť dlhšie. Niektoré kolegyne teraz dávajú 
januárové termíny [rozhovor sa konal 13. novembra 2017].“ Dokonca jedna res-
pondentka urobila prepočet možných stretnutí špeciálnej pedagogičky so žiakom, 
kde sa ukázalo, že špeciálna pedagogička má šancu zavolať si žiaka raz za 30 dní 
(2): „my máme 12 463 potenciálnu klientelu a 300-350 klientov mala špeciálna pe-
dagogička, v prepočte vyšlo, že raz za 30 dní má šancu si zavolať to dieťa, s ktorým 
pracuje. Je to dosť?“ Čakacie termíny ovplyvňuje aj dané obdobie: (4): „na jeseň, 
október až december, robíme na škôlkach depistáž školskej spôsobilosti, to zname-
ná, že dosť veľa času strávime tým vyšetrením detí na škôlkach, takže potom už tu 
na zariadení máme toho času menej“. (1): „Čakacia doba je v závislosti od obdo-
bia, v ktorom sa nachádzame, od mesiaca po až dva mesiace.“ Uvedené čakacie 
doby naznačujú riziko pre žiakov, ktorí by potrebovali okamžitú intervenciu. (1): 
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„Fakt je ten, že tá starostlivosť pri prípadoch, ktoré vyžadujú okamžitú intervenciu, 
tak je problematická – niekedy nevieme vybaviť urgent skôr ako do dvoch týždňov. 
Problematická aj aj z toho hľadiska, že ak by sme tú intervenciu chceli mať takú tú 
dôslednú jeden, dvakrát do týždňa v tých krízových situáciách, tak to je veľmi, veľmi 
ťažké zabezpečiť.“ Z hľadiska počtu poradenských pracovníkov a množstva žiakov, 
ktorí potrebujú pomoc, centrá pociťujú výrazný nedostatok personálu. (1): „Z hľa-
diska tých kapacít nezvládame počty detí a žiakov. Vyťaženosť je až taká, že mnohí 
zamestnanci vykonávajú svoju prácu aj vo voľnom čase a doma.“ Podľa výpovedi 
respondentky, zamestnanci si nosia prácu domov (napr. písanie správ) a spôsobuje 
to riziko syndrómu vyhorenia: (1): „Absentuje taká psychohygiena pre zamestnan-
cov a aj to riziko vyhorenia je určite u nich vyššie, ako keby tie sily boli rozložené 
lepšie.“ Podľa výpovedi respondentky, uvedenú situáciu v pomoci žiakom by zlep-
šila práca so žiakmi priamo na školách. (2): „Ale na tých školách to nefunguje! 
Veľmi často s tými deťmi vôbec nikto nerobí. To je len o tom, že majú správu na 
škole, pedagógovia sa majú k nim tak správať, ale že nejaký stimulačný program? 
Korekčný? Posilňovať niečo? Tak to nefunguje veľa vecí.“

Ďalej sme sa zaoberali „včasnosťou a komplexnosťou poradenskej pomo-
ci žiakom“ základných škôl v prostredí CPPPaP. Zaujímalo nás najmä, či žiaci 
dostávajú pomoc vo forme diagnostiky a návrhu odporúčaní na reedukáciu včas. 
Tiež či dostávajú včas pomoc vo forme reedukácie. Podľa výpovedí respondentov 
včasnosť pomoci závisí od viacerých činiteľov. Jedným z činiteľov je komunikácia 
centra a školy, prípadne ďalších odborníkov, ako sú lekári. (1): „Takže, u nás po-
kiaľ sa jedná o deti s poruchami učenia, správania, sa jedná vždy o tímovú prácu 
psychológa, so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom. Zvyčajne vieme 
vydať správu do jedného mesiaca. V niektorých prípadoch je potrebné ešte robiť 
doplnkové vyšetrenia, napríklad neurologické, pedopsychiatrické, a tam ten čas 
sa môže natiahnuť.“ V tomto prípade sa výsledky do škôl dostávajú neskôr, ale 
ak by to škola potrebovala ošetriť skôr, komunikáciou s centrom vie dostať správu 
pre neukončeného klienta a odporúčania na zvládnutie preklenovacieho obdobia. 
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje včasnosť pomoci je množstvo vyšetrení žiaka. 
(3): „Od návrhu kedy príde zo školy prihláška, tak prvé si deti berú kolegyne psy-
chologičky, ktoré dávajú termíny skorej, asi do dvoch týždňov. Oni urobia celé 
psychologické vyšetrenie, čo je asi tri krát za sebou každý týždeň, a my (špeciálni 
pedagógovia) až potom nasledujeme, a u nás tie termíny sú približne tiež raz za 
dva týždne. Teda celá tá diagnostika trvá možno aj dva mesiace, pokým sa to celé 
skompletizuje a príde k tej správe.“ Podľa výpovedí respondentov, termíny sa pre-
dĺžia aj tým, že dieťa ochorie, prípadne rodič nemôže prísť. (4): „Ale snažíme sa 
k tomu 15. septembru, keď treba naozaj nahlásiť počet integrovaných detí, aby 
všetky tie správy detí boli ukončené, aby to škola mohla evidovať.“ Samozrejme, 
tá včasnosť pomoci závisí aj od toho (5): „či rodič akceptuje poruchy dieťaťa“.
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Reedukáciu by mali zabezpečovať predovšetkým školy, prostredníctvom škol-
ských špeciálnych pedagógov a psychológov. Keď školy nemajú týchto odborných 
zamestnancov, reedukáciu zabezpečujú centrá CPPPaP. Z výpovedí respondentov 
vyplýva, že redukácia sa často dostáva iba vybranému počtu žiakov. (1): „Nevieme 
ju poskytnúť všetkým naším klientom, ale sú to akoby vybraní klienti, alebo klienti, 
kde sa na školách nenachádzajú odborní zamestnanci, ktorí by zastrešovali túto 
starostlivosť.“ Limity centier sú v tomto smere výrazne obmedzené (1): „vzhľadom 
na to, že ak máme v škole približne 5 % populácie detí, ktoré majú nejaké ťažkosti 
a potrebovali by starostlivosť, tak ju určite nevieme v tejto chvíli pokryť.“ Okrem 
toho, že sa reedukácia nedostáva všetkým žiakom, je málo frekventovaná pre tých, 
ktorí ju dostávajú. (3): „Deti chodia na reedukáciu až raz za tri až štyri týždne, ale 
vždy je to od toho aká je potreba. Keď sú to malé detičky, tak sa snažíme raz za tri 
týždne, s tým, že pracujú doma. A keď sú to už staršie deti, tak určite je to raz za 
mesiac.“ (2): „Aj klienti, aj my cítime, že by bolo oveľa lepšie stretávať sa kontinu-
álnejšie.“ Reedukácia je odkázaná aj na spoluprácu a angažovanosť rodičov. Slabá 
angažovanosť rodičov prináša aj slabé výsledky reedukácie. (1): „V prípade, že 
sa jedná o reedukáciu jedenkrát mesačne, ten efekt je minimálny alebo žiadny, ak 
rodičia nespolupracujú. Takže tam je podmienkou to, aby ten rodič spolupracoval 
a aby pracoval s tým dieťaťom aj doma, lebo inak tie výsledky nie je vidno.“ (5): 
„Iba preto, že rodič nespolupracuje, príde k takej malej pomoci, spolupráca ide do 
stratena, nie sú motivovaní.“ V neposlednom rade komplexnosť poradenskej po-
moci žiakom komplikuje personálna poddimenzovanosť centier. (2): „Všetci s čím 
zápasíme je personálne dobudovanie a z toho vlastne všetko vyplýva. Pretože, áno, 
fakt je, že cítime veľký tlak na diagnostickú časť, pretože jednoducho ten systém 
a to, čo by tie deti v školách potrebovali, je masívny.“

1.1. Primeranosť spolupráce a pomoci žiakom ZŠ 
 s problémami v učení sa a správaní sa zo strany 
 rodičov a učiteľov

Najskôr sa budeme zaoberať primeranosťou spolupráce a pomoci žiakom 
s problémami v učení sa a správaní zo strany rodičov. Na základe výpovedí res-
pondentov sme vybrali tri faktory, ktoré ovplyvňujú primeranosť pomoci.
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Obrázok 2: Primeranosť spolupráce a pomoci žiakom ZŠ zo strany rodičov

Primeranosť spolupráce a pomoci žiakom s problémami v správaní a učení zo 
strany rodičov sa odvíja od viacerých faktorov. Prvý tvoria „dispozície rodičov“. 
Ak rodičia sami majú určitú poruchu, prejaví sa to aj na účinnosti pomoci. (1): „No 
spolupráca rodičov je v závislosti od toho aké majú dispozície rodičia. Ak máme 
rodičov, ktorí sami majú poruchy učenia, tak asi veľmi ťažko budú reedukovať die-
ťa. (4): „Je veľké percento detí, ktoré vlastne dedične získali poruchy učenia, takže 
v takýchto prípadoch je naozaj problémom to, aby ten rodič spolupracoval.“ Ďalším 
faktorom je „rodinné prostredie“. (1): „Aj problémy správania veľmi často vyplý-
vajú z rodinného prostredia a z toho, že to rodinné zázemie nie je nejakým spôsobom 
dobré, alebo sú tam priamo problémy aj v správaní rodičov.“ Podľa výpovedi res-
pondentky, snažia sa tieto faktory ošetriť prostredníctvom rodičovskej skupiny, kde 
pracujú s rodičmi (1): „ale zase, tá potreba je vyššia ako to, čo môžeme zrealizovať 
a uskutočniť. A tým pádom aj ten efekt nie je taký, ako by sme chceli mať.“

V neposlednom rade, na primeranosť spolupráce a pomoc žiakom zo strany 
rodičov vplýva aj „angažovanosť rodičov a štúdium zdrojov“. Na jednej strane 
sú rodičia, ktorí sa angažujú (3): „chodia pravidelne, všetko robia, čo im priká-
žem, kúpia si pomocné knihy, pomocné listy, kde trénujú jednotlivé oslabenia“, (2): 
„prichádzajú bez podnetu školy, alebo lekára – napr. idú sa rozvádzať a potrebujú 
vedieť, čo majú robiť pred tým aby to fungovalo“. Na druhej strane sú rodičia (3): 
„ktorí to nechávajú vyslovene len na poradňu, teda raz za tie štyri týždne príde 
sem dieťa a to je všetko čomu sa venujú“. Podľa výpovedí respondentov, rodičia sa 
vzdelávajú a pracujú na sebe oveľa viac, ako to bolo kedysi. (2): „Ja robím aj kur-
zy pre rodičov, a  v minulosti sme vyslovene kontaktovali klientov a hľadali ich cez 
naše databázy – podľa toho, ktoré dieťa to potrebuje, oslovovali sme rodičov. Teraz 
sa vo veľkom meradle deje aj to, že samotný rodič mi zavolá. Dočítal sa, dopočul, 
vie že to funguje a chcel by dôjsť.“ Štúdium rôznych zdrojov a noviniek zo strany 
rodičov môže mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv na pomoc žiakom. (5): 
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„Niektorí rodičia prídu zorientovaní, sledujú novinky a pomáhajú deťom.“ Na 
druhej strane, (2): „niekedy si žiaľ teda myslia, alebo majú chuť diktovať, alebo 
majú jasnú predstavu ako majú veci vyzerať“. Môže sa vyskytnúť aj taká situácia, 
že rodičia sa budú v pomoci deťom angažovať menej, a budú sa viac spoliehať na 
školu, a očakávať pre svoje dieťa úľavy. (4): „Čo sa týka vzdelávacích problémov 
a porúch učenia, myslím si, že v tomto sa rodičia hodne spoliehajú na školu. Oča-
kávajú, že škola bude tolerantnejšie hodnotiť to dieťa, že bude robiť nejaké ústupky 
a pedagógovia majú zohľadňovať tie ich poruchy.“ Podľa výpovedi respondentky, 
primeranosť pomoci zo strany rodičov by mohla byť lepšia, keby sa im poradenskí 
pracovníci mohli viac venovať. (2): „Ja mám pocit, že vždy sa dá vylepšovať pri-
meranosť pomoci zo strany rodičov, ale je to ako keby obojstranná minca – keďže 
my viac nevieme prichádzať na školy, tým pádom nevieme s nimi viac byť. Bolo by 
to primeranejšie keby sme boli s nimi viac času, ale nie je to až tak možné.“

Ďalej sa budeme zaoberať primeranosťou spolupráce a pomoci žiakom s prob-
lémami v učení sa a správaní sa zo strany učiteľov. Vybrali sme tri faktory, ktoré 
ovplyvňujú primeranosť pomoci zo strany učiteľov, podľa výpovedí našich res-
pondentov.

Obrázok 3: Primeranosť spolupráce a pomoci žiakom ZŠ zo strany učiteľov

Prvým faktorom je „pripravenosť učiteľov na prácu so žiakmi, ktorí majú 
problémy“, resp. špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Významnú úlohu tu 
predstavuje aj nastavenie učiteľa voči žiakom. Na jednej strane (1): „sú učitelia, 
ktorí veľmi pekne pracujú, ktorí sa naozaj aj vzdelávajú, dokážu načúvať, akcepto-
vať inakosť, a dokážu s týmito deťmi naozaj niekedy až zázraky“. Na druhej strane 
(1): „niektorí učitelia vnímajú deti s poruchami učenia a správania ako výrazný 
problém, nedokážu s tým narábať“. Podľa výpovedí respondentov na primeranosť 
pomoci žiakom vyplýva to, že učitelia nie sú dostatočne pripravení na prácu s uve-
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denými žiakmi. (1): „Myslím si, že v tejto chvíli tá pripravenosť učiteľov na prácu 
s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nie je adekvátna.“ Si-
tuáciu komplikuje aj vysoký počet žiakov v triede. (3): „V niektorých prípadoch je 
to horšie s deťmi v správaní, tam máme viac problémov. Lebo ak má dieťa ADHD 
to je naozaj ťažká parketa aj pre učiteľa. A tam ten učiteľ nie je schopný, možno ani 
nemá priestor a kapacitu akceptovať nejaké správania týchto detí v rámci toho, že 
v tej triede je 25, 26 detí.“

Ďalším faktorom je „ochota spolupracovať a dodržiavať odporúčania“. 
Veľmi to závisí aj od toho, či sú na škole odborní zamestnanci. (3): „Sú školy kde 
naozaj s nami aj spolupracujú. Kde sa snaží aj školský špeciálny pedagóg na škole 
veľmi aktívne s nami spolupracovať a vysvetľuje všetko učiteľom, ako majú po-
máhať tým deťom, aby dodržiavali odporúčania z našich správ.“ Na druhej strane 
(3): „sú školy kde sa absolútne nepridržiavajú našich odporúčaní, nakoľko to nie 
je ani ustanovené v legislatíve.“ Z výpovedi respondentky vyplýva, že učitelia sú 
ochotnejší dodržiavať odporúčania prevažne pri integrovaných žiakoch. (4): „Po-
vedala by som, že pokiaľ je to dieťa začlenené, teda integrované, tak tí učitelia sú 
skôr ochotnejší brať nejaké ohľady.“ V prípade žiakov, ktorí nie sú integrovaní, 
ale majú nejaké ťažkosti a dostanú z centra odporúčania, ochota dodržiavať tieto 
odporúčania je nízka. (4): „Tak toto skôr tak menej dodržiavajú, resp. je tam nízka 
snaha aj preto, že nemajú také kapacity, aby veľa detí mohlo dostať individuálny 
prístup a aby bolo akceptované všetko to, čo je v tej správe napísané.“

V neposlednom rade, primeranosť pomoci deťom ovplyvňuje aj „vek učite-
ľov“. Podľa výpovedi respondentky, je rozdiel vo vnímaní staršej generácie učite-
ľov a strednej generácie učiteľov. Staršiu generáciu učiteľov delí na dve skupiny. 
V jednej sú (2): „učitelia aj učiteľky, ktorí to v tejto dobe s tými deťmi vedia. Čiže 
oni majú skúsenosti, čo je fascinujúce, a zároveň ich trošku prispôsobujú už tejto 
dobe a vedia s tými deťmi fungovať“. V druhej skupine sú konzervatívni učitelia, 
ktorí (2): „jednoducho ťažko naozaj pochopia a už vôbec že prijímajú, že môžu byť 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo s akými inými pri-
druženými komplikáciami“. Uvedení učitelia podľa respondentky nemajú záujem 
o individuálny prístup k žiakom. V strednej generácii učiteľov sú tiež dva prúdy, 
ktoré inklinujú k horeuvedeným skupinám učiteľov staršej generácie.

1.2. Faktory ovplyvňujúce účinnosť poradenskej pomoci, 
 ktorú poskytujú zariadenia CPPPaP

V nasledovnej časti uvedieme faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť poradenskej 
pomoci v centrách CPPPaP. Podľa výpovedí respondentov, vybrali sme štyri naj-
častejšie faktory.
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Obrázok 4: Faktory ovplyvňujúce účinnosť poradenskej pomoci centier CPPPaP

V prvom rade účinnosť poradenskej pomoci centier CPPPaP ovplyvňuje „ne-
dostatok poradenských pracovníkov“. Podľa výpovedí respondentov, centrá by 
potrebovali viac poradenských pracovníkov. (3): „V našej poradni, zatiaľ čo sa 
týka Bratislavského kraja, máme asi najviac špeciálnych pedagógov a myslím si, 
že aj psychológov, a napriek tomu nestačíme.“ Nedostatok zamestnancov ovplyv-
ňuje aj dlhé termíny na vyšetrenia. (4): „My by sme potrebovali aby nás bolo via-
cej, aby teda tie termíny boli možno také promptnejšie.“ (5): „Keby nás bolo viac 
personálu, bolo by to lepšie. Máme dve špeciálne pedagogičky na celý náš okres! 
V oddelení prevencie robia dvaja kolegovia, to sa nedá obhospodáriť celý okres...“ 
Okrem toho, poradenskí pracovníci nemajú veľa možností na vzájomné stretáva-
nie sa a intervízie. (2): „Potrebovali by sme sa viacej stretávať ako tím, to znamená 
viac intervízií medzi sebou, viac umožnené supervízie a to všetko súvisí s tým, že 
sme personálne nedobudovaný a máme tlak z tých klientov.“ Aktuálny je nedosta-
tok fi nancií na zamestnávanie ďalších odborníkov. (3): „A ešte jedna výrazná vec 
je taká, že by sme potrebovali logopéda. Teraz je aktuálne veľký dopyt z prostredia, 
zo škôl, z materských škôlok. Takže aj tá kapacita fi nančná, aj možnosti direktorky 
na to, aby zamestnala logopéda jednoducho nie sú.“

Ďalším faktorom je „vzdelanosť poradenských pracovníkov“, resp. čím má 
zamestnanec vyššie vzdelanie, má tendenciu osamostatňovať sa, aj z hľadiska lep-
šej fi nančnej situácie. (1): „Treba otvorene povedať to, že čím je viac ten človek 
vyvzdelávaný, čím má viac napríklad výcvikov, tak tým viac má tendenciu osamo-
statňovať sa a nezostávať v našich zariadeniach, aj kvôli tomu aké máme fi nančné 
možnosti a ako môžeme zaplatiť týchto zamestnancov.“ Okrem toho, situáciu kom-
plikuje aj to, že odborní zamestnanci prichádzajú bez praxe. Po určitom čase, keď 
už v centre investovali do nich čas na zácvik, odchádzajú kvôli nízkym platom. 
(5): „Špeciálnych pedagógov (s praxou) je strašne málo. Je ich veľký nedostatok 
na celom Slovensku. Keď prídu absolventi, treba ich zaúčať a po čase odídu, keď 
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zistia aký je plat. Plat začínajúceho zamestnanca je na úrovni životného minima.“ 
Podľa výpovedí respondentov, školy aj centrá by potrebovali poradenských pra-
covníkov s praxou – nie iba absolventov, (5): „lebo je ťažko ustáť v školskom pro-
stredí, vyžaduje to prax“.

Účinnosť poradenskej pomoci ovplyvňuje aj „vybavenosť a fi nancovanie 
centier CPPPaP“. (1): „Významným faktorom, je vybavenosť zariadení a tým ako 
sú fi nancované. Takže fi nancovanie zariadení v tejto chvíli nie je dobre nastavené.“ 
Poradenskí pracovníci majú nedostatok fi nancií na základný materiál pre prácu. 
(5): „Máme nízky rozpočet a malé platy. Nemáme peniaze na základný materiál. 
V jednej miestnosti sedia dvaja ľudia. Chýbajú nám priestory na skupinové akti-
vity v našom zaradení.“ (1): „Vybavenie, od testového vybavenia, terapeutických 
miestností, tak nejako látame na kolene.“ Mnohé práce, ktoré v iných zariadeniach 
vykonával obslužný personál, si vykonávajú poradenskí pracovníci sami. Nedosta-
tok fi nancií spôsobuje aj to, že si poradenskí pracovníci nemôžu dovoliť supervíziu 
zvonka. (1): „Ak by boli zariadenia dostatočne fi nančne zabezpečené, tak by sme si 
my ako odborní zamestnanci mohli dovoliť aj napríklad supervíziu, ktorú nemáme, 
ktorú si robíme navzájom, bálintovské skupiny, ktoré nemáme, robíme si navzájom, 
v rámci porád.“ Podľa výpovedi respondentky, ten servis by bolo optimálnejšie 
zabezpečovať niekým z vonka, najmä kvôli objektivite, aj kvôli tomu (1): „aby 
aj ten odborný zamestnanec mal pocit, že je o neho postarané. V tejto chvíli to 
nedokážeme zabezpečiť.“

V neposlednom rade, účinnosť poradenskej pomoci, ktorú poskytujú centrá, 
ovplyvňujú „systémové nedostatky“. Jedným z nedostatkov je, že učitelia nechcú 
dodržiavať odporúčania písané žiakom, ktorí nie sú integrovaní, lebo to nie je le-
gislatívne ošetrené. (3): „Veľa vecí nie sú v legislatíve dané. Napr. keď žiaci nie sú 
integrovaní, nemajú špecifi cké poruchy, ale sú v tom inteligenčnom pásme trochu 
nižšie a majú extrémne ťažkosti, týmto deťom píšeme len odporúčania. A v tomto 
prípade ten učiteľ nechce tie odporúčania brať do úvahy! Alebo celkovo, ako náhle 
tam nie je integrácia, mnohé tieto odporúčania učiteľ neberie do úvahy, lebo to nie 
je zahrnuté v legislatíve.“ Ďalším nedostatkom je nízka spolupráca v rámci centier 
CPPPaP a veľké odchýlky v diagnózach. (5): „Treba zosúladiť centrá a posilniť 
spoluprácu s centrami. Často krát sa dohodneme s centrami a prestane platiť, to 
čo sme sa dohodli – u nás je nezrelé, v inom centre je zrelé, potom prídu rodičia 
a nadávajú.“ Okrem toho, veľkým nedostatkom je situácia veľmi nízkeho príjmu 
poradenských pracovníkov. (5): „Nástupný plat začínajúceho psychológa je život-
né minimum, a ešte ho musíme potvrdzovať kreditmi, kde na zaradenie čakáme aj 
jeden rok, a musíme si sami platiť vzdelávanie...“ (4): „Financie, to je taká otázka, 
ktorá je v školstve jasná...“
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2. HODNOTENIE SÚČASNEJ SITUÁCIE PORADENSKEJ 
POMOCI ŽIAKOM ZŠ PRIAMO NA ŠKOLÁCH

Ďalej uvedieme ako respondenti hodnotia súčasnú situáciu poradenskej pomoci 
žiakom základných škôl priamo na školách. Výpovede respondentov sme zaradili 
do dvoch kategórií – podľa toho, či školy majú odborných zamestnancov, alebo nie. 

 
Obrázok 5: Hodnotenie súčasnej situácie poradenskej pomoci žiakom ZŠ priamo na školách

Najskôr uvedieme hodnotenie „škôl, ktoré majú odborných zamestnancov“. 
(2): „V podstate až niekedy 2008/2009 pri vzniku školského zákona sme začali 
školy tak viacej motivovať k tomu, aby mali vlastných odborníkov. A to teda až ku 
dnešnému dňu, zo 16 základných škôl máme na 10 základných školách, čo je pre 
nás obrovský úspech.“ (4): „Myslím si, že väčšina škôl v našom okrese už má škol-
ského špeciálneho pedagóga. S tými školskými psychológmi je to menej, tak že skôr 
ich nemajú.“ V prípade škôl, kde sú odborní zamestnanci, spolupráca s centrami je 
diferencovaná v tom, že (4): „my tam robíme tú diagnostickú časť, a oni skôr robia 
také nejaké sedenia s deťmi, ako osobnostné, alebo voľbu povolania“. Pracovní-
ci z centier sa stretávajú s odbornými zamestnancami školy aj na metodických 
stretnutiach, ktoré sú štyrikrát do roka. (4): „My robíme aj metodické stretnutia pre 
výchovných poradcov, školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov, 
väčšinou štyrikrát do roka. Čiže oni sa aj poznajú navzájom, takže v tomto máme, 
myslím si, že dosť dobrú spoluprácu.“

Ďalej uvedieme hodnotenie „škôl, ktoré nemajú odborných zamestnancov“. 
Podľa výpovedí respondentov, každá škola by mala mať odborných zamestnancov, 
lebo to zvyšuje jej kvalitu. (1): „Na tomto pôsobisku máme veľmi málo škôl obsa-
dených poradenskými pracovníkmi a potrebovali by sme, aby na školách boli škol-
skí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia, lebo zvyšuje to kvalitu školy.“ 
Podľa skúseností respondentov, keď na škole pôsobí školský psychológ a školský 
špeciálny pedagóg (1): „sú odbremenení učitelia, a vlastne títo odborní zamest-
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nanci aj pôsobia ako také katalyzátory medzi rodičmi a medzi školou, a ten proces 
sa celkovo skvalitňuje“. Keď školy nemajú odborných zamestnancov, sú odkázané 
predovšetkým na poradenskú pomoc centier CPPPaP. Každý odborný zamestnanec 
centra má pridelené školy, ktoré sú v jeho starostlivosti. (1): „Treba však povedať, 
že napríklad u nás na jedného špeciálneho pedagóga pripadá 8 materských škôl, 
3 základné školy, a veľmi podobne je to aj v prípade psychológov. Kvôli množstvu 
pridelených škôl na jedného odborného zamestnanca, frekvencia návštev školy je 
nízka. (1): „Frekvencia tých návštev nie je taká, ako by možno školy potrebovali, že 
každý týždeň tam má toho psychológa, a každý týždeň špeciálneho pedagóga. Ale 
teda v rámci možností sa to snažíme vykryť.“ To, či si škola môže dovoliť odborných 
zamestnancov, závisí predovšetkým od fi nancií. (5): „Je strašne málo odborných 
zamestnancov na školách. Všetko závisí od fi nancií školy, a niektorá nemá možnosť 
si to zaplatiť – školy na toto peniaze nemajú, je to veľmi slabé.“

2.1. Dostupnosť, včasnosť, komplexnosť a účinnosť 
 poradenskej pomoci žiakom ZŠ s problémami v učení 
 sa a správaní sa priamo na pôde školy

Ďalej uvedieme ako respondenti vnímajú poradenskú pomoc žiakom základ-
ných škôl s problémami v učení sa a správaní sa v prostredí školy, z hľadiska do-
stupnosti, včasnosti, komplexnosti a účinnosti poradenskej pomoci.

Obrázok 6: Dostupnosť, včasnosť, kompexnosť a účinnosť poradenskej pomoci žiakom 
ZŠ priamo na školách

V rámci „dostupnosti poradenskej pomoci žiakom“ v prostredí školy, zaují-
malo nás najmä či poradenskí pracovníci školy zvládajú počty žiakov, ktorí potre-
bujú pomoc. Respondenti uviedli, že keď je na škole odborný zamestnanec, majú 



36

skúsenosť (3): „že si berie len detičky, ktoré sú integrované. Ostatné deti neberú 
v rámci svojej pomoci“. Je to najmä z toho dôvodu, že nemajú na to kapacitu. (3): 
„Oni to jednoducho nestihnú, toľko detí si zobrať, koľko tá škola má od nás posud-
ky. Preto uprednostňujú len deti kde je vyslovene integrácia, alebo vyslovene keď 
tam my napíšeme, že odporúčame aby to dieťa išlo do starostlivosti.“ Okrem toho, 
pomoc je zameraná hlavne na žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka, (4): 
„potom už vlastne veľmi málo“. Keď škola nemá vnútro školského poradenského 
pracovníka, je odkázaná na pomoc poradenského pracovníka centra CPPPaP, ktorý 
školu navštevuje podľa možností v rámci terénnych dní. 

Ďalej sa budeme zaoberať „včasnosťou a komplexnosťou poradenskej po-
moci žiakom“ v prostredí školy. Podľa výpovedí respondentov, včasnosť a kom-
plexnosť pomoci žiakom s problémami v učení sa a správaní sa na pôde školy závisí 
hlavne od toho, či má škola školského psychológa alebo špeciálneho pedagóga. Na 
školách, ktoré majú uvedených odborných zamestnancov (1): „deti majú priamo 
na škole zabezpečenú starostlivosť, v rámci výchovných hodín, kedy to dieťa má 
ako keby voľnejší režim, tak chodí na rozvoj špecifi ckých funkcií, na individuálnu 
logopedickú intervenciu a pod. Je tam možnosť robiť rôzne terapeutické zásahy“. 
Respondenti opakovane zdôraznili, že táto pomoc závisí od kapacity odborného 
zamestnanca – najčastejšie sa dostane iba žiakom na prvom stupni základnej školy. 
U starších žiakov je to zamerané hlavne iba na (1): „dovysvetľovanie učiva, aby 
to lepšie pochopili, lebo ten žiak na tej hodine nedokáže pochopiť to učivo v tom 
rýchlom tempe“, (3): „prídu k nim do pokojného prostredia písať písomku, diktát. 
Len v tomto je tá pomoc, už v inom sa starším žiakom nevenujú.“ Čiže komplexná 
starostlivosť sa nedostáva všetkým žiakom školy (3): „nie je to anblok, že celá škola 
má komplexnú starostlivosť“. Na druhej strane, keď škola nemá školského psycho-
lóga a špeciálneho pedagóga (5): „tam určite reedukácia nie je, ale učiteľ sa maxi-
málne riadi len podľa našich odporúčaní, čo mu napíšeme, alebo sa ani neriadi!“ 

Podľa výpovedí respondentov, odborní zamestnanci školy vedia zabezpečiť 
oporu žiakom v krízových situáciách, a poskytnúť im priestor na spracovanie 
emočného rozpoloženia. (1): „Keď to absentuje, tak dieťa zostáva s tými emóciami 
samé, a je to náročné aj pre spracovanie a niekde to potom vybuchne. A vybuchne 
to buď doma, alebo potom zase v tej škole.“

V neposlednom rade, „účinnosť poradenskej pomoci žiakom“ na pôde školy, 
respondenti hodnotia v závislosti od personálneho vybavenia školy. (5): „Účin-
nosť je vtedy dobrá, keď je tam celý poradenský tím. Účinnosť v našom okrese 
je 10% - 20% (z 10-12 škôl to má jedna).“ (3): „V podstate funguje to len vtedy 
keď má škola odborného zamestnanca. Tam je naozaj tá účinnosť väčšia ako keď 
tam nie je nikto.“ Podľa výpovedí respondentov, účinnosť poradenskej pomoci je 
veľmi individuálna. (2): „Sú deti, ktorým to pomáha, a je veľa detí, ktoré máme 
na škole a úplne sa to míňa účinku. Mne stačí, že pár detí tam nefunguje, tak je 
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to pre mňa neúčinné.“ Okrem toho, účinnosť poradenskej pomoci ovplyvňujú aj 
učitelia, najmä tým, (3): „ako sú naladení na špecifi cké poruchy“. Častokrát sa 
stáva, že učiteľa prevalcujú osobné antipatie voči konkrétnym žiakom, resp. (1): 
„nedokážu oddeliť správanie od učenia sa, a dieťa, ktoré má problémy v správaní, 
tak veľmi často má aj horšie známky v jednotlivých predmetoch.“ Na druhej stra-
ne, keď na škole nie je odborný zamestnanec, podľa výpovedí respondentov (3): 
„tá škola technicky čaká od nás, že my budeme robiť tú veľkú úlohu a my to dieťa 
akoby „vyliečime“, a keď od nás príde do triedy bude úžasný, súperný, zapadne 
do kolektívu a nebude mať žiadne problémy. A toto sa proste nedeje. Respondenti 
zhodnotili, že je ťažké zmeniť žiaka, napr. z pomalého na rýchleho tým, že prí-
de do centra CPPPaP raz za niekoľko týždňov. (3): „Jednoducho to nejde. A toto 
učitelia nechcú akceptovať, preto niekedy sú aj takí, však sem žiak chodí a nič 
mu to nepomáha. Škola by mohla opačne povedať, že jednoducho malá je tam tá 
účinnosť pomoci.“

2.2. Faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej činnosti 
 priamo na pôde školy

V nasledovnej časti uvedieme faktory, ktoré podľa výpovedí respondentov 
ovplyvňujú výsledky poradenskej činnosti priamo na pôde školy. Vybrali sme tri 
najčastejšie kategórie.

Obrázok 7: Faktory ovplyvňujúce výsledky poradenskej činnosti priamo na pôde školy

Prvým faktorom je „veľkosť školy a počet žiakov v triedach“. Podľa výpo-
vedí respondentov, (1): „vysoký počet žiakov znižuje reálnosť vykonávania indi-
viduálnej práce s deťmi a zohľadňovania individuálnych potrieb“. Okrem toho, 
väčší problém s tým majú mestské školy, lebo čím väčšia škola je, tým narastá aj 
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percento problémov (1): „kumulujú sa tam rôzne skupiny detí aj učiteľov, a potom 
je to oveľa ťažšie ošetriť, ako v tých menších zariadeniach“. Okrem toho, kapacita 
učiteľov je obmedzená. (2): „V triedach máme veľký nepomer zdravých detí, alebo 
detí, u ktorých nepozorujeme nejaké ťažkosti, s tými, ktoré majú nejaké ťažkosti 
v oblasti učenia alebo správania sa.“

Ďalším faktorom je „nedostatok odborných zamestnancov“ na pôde školy. 
(2): „Z hľadiska personálu je absolútny nedostatok. A to sa nemôžeme baviť ani 
o dostatočnosti. Toto je absolútne poddimenzované, to si naozaj že neuvedomu-
jú ľudia!“ Podľa výpovedi respondentky, školy tých odborníkov nemali, až dva 
roky dozadu sa veľmi intenzívne spustila debata a začínajú sa odborní zamestnan-
ci objavovať na školách. Nedostatok odborných zamestnancov (1): „jednoznačne 
ovplyvňuje to, ako to funguje na tej škole.“ Najmä v tom, že žiaci a učitelia (1): 
„nie sú vypočutí a potrebujú to“. Okrem toho, dôležitým faktorom je aj výber 
odborného zamestnanca, lebo podľa respondentov máme odborníkov a „odborní-
kov“. Na jednej strane (2): „často vidíme, že keď dieťa patrí pod určitého špeciál-
neho pedagóga na určitej škole, tak masívne prosperuje.“ A na druhej strane, prí-
slušnosť k určitému školskému špeciálnemu pedagógovi spôsobuje komplikácie 
pri práci so žiakom: (2): „nech sa akokoľvek snažíte jednoducho to nejde, lebo keď 
sa pýtate čo s ním robil, tak sa tu naše špeciálne pedagogičky chytajú za hlavu, že 
načo je to komu“. Podľa respondentov, nestačí byť len dobrý odborník, kľúčové 
je vedieť pracovať so žiakmi, vedieť ich prijímať, nadobudnúť s nimi vzťah. (2): 
„A toto nie každý podľa mňa vie.“ Situáciu komplikuje aj nedostatok praxe odbor-
ných zamestnancov. (5): „Dobre je keď príde odborný zamestnanec do školy s pra-
xou. Keď tam príde mladý človek, môžu ho učitelia prevalcovať. Tiež, začínajúci 
majú problém poskytnúť rýchlo krízovú intervenciu.“

V neposlednom rade, výsledky poradenskej činnosti na pôde školy ovplyvňu-
jú „systémové nedostatky“. Jedným z problémov je, že máme veľké percento 
gymnázií, kde nastáva odliv po piatom ročníku a na základných školách zostá-
vajú žiaci so slabšími dispozíciami (1): „Gausova krivka nie je dodržaná, chýba 
tam zdravé jadro a kumulujú sa nám deti s ťažkosťami. Takže naozaj, niekde to je 
až nešťastím učiť pre tých učiteľov vo vyšších ročníkoch, kde sú už vyseparované 
deti.“ Ďalším závažným problémom je nedostatok fi nancií na odborných zamest-
nancov. Riaditelia škôl nemajú skadiaľ zabezpečiť fi nancie (2): „keď oni nemajú 
ten balík fi nančný, tak odborných zamestnancov neprijímali“, (3): „ak ten starosta 
nepochopí, že je dôležité aby boli takýto odborníci na škole a nepomôže škole, tak 
to škola nemá ako získať“. Jedným z faktorov je aj legislatíva. V legislatíve nie je 
dané, že škola, resp. učitelia musia akceptovať a uplatňovať odporúčania z centra 
CPPPaP pri žiakoch, ktorí nie sú integrovaní, ale majú určité ťažkosti. (3): „Nikde 
to nie je, tým pádom sa ani my nemôžeme hnevať na školu, že mnohí učitelia to 
jednoducho odmietajú a žiadajú ukážte nám zákon, keď to tam bude, tak to budeme 
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takto riešiť.“ Ďalším faktorom je nedostatočná spolupráca s materskými školami. 
(2): „Kebyže my môžeme viac pracovať s nimi, tak my máme menej vecí na základ-
ných školách. Ale jednoducho, keď nám sa tu doslova valia klienti zo základných 
škôl, tak nemáme kapacitu ísť na tie materské školy, a už tam sa objavujú mnohé 
veci.“ Podľa výpovedí respondentov, poradenstvo (5): „má byť o poradenstve, nie 
o počte klientov“. Žiakom by sa mala dostať pomoc častejšie (5): „je málo, keď 
ich vidíte jedenkrát do mesiaca“. Tiež, aktuálny systém hodnotia ako poddimenzo-
vaný (2): „to je absolútna nedostatočnosť, úplne, že to je totálne poddimenzovaný 
systém, ktorý funguje, školský a aj teda poradenský. To si ľudia neuvedomujú!“

ZÁVER

Z výpovedí respondentov riaditeľov CPPPaP vyplýva, že je veľký nedostatok 
poradenských pracovníkov nielen v centrách CPPPaP, ale aj na školách. Centrá 
zabezpečujú poradenskú pomoc okresom s vysokým počtom škôl a potenciálnych 
klientov (napr. (1): „u nás na jedného špeciálneho pedagóga pripadá 8 mater-
ských škôl, 3 základné školy, a veľmi podobne je to aj v prípade psychológov“, 
(2): „my máme 12 463 potenciálnu klientelu a 300-350 klientov mala špeciál-
na pedagogička, v prepočte vyšlo, že raz za 30 dní má šancu si zavolať to dieťa, 
s ktorým pracuje“). Z hľadiska kapacít, poradenskí pracovníci centra nezvládajú 
počty žiakov – vzhľadom na to sa vyskytuje problém s dlhým čakaním žiakov na 
termíny vyšetrenia (aj do niekoľkých mesiacov). Predstavuje to riziko pre žiakov, 
ktorí by potrebovali okamžitú intervenciu. Vyťaženosť poradenských pracovníkov 
je až taká, že častokrát vykonávajú prácu vo svojom voľnom čase, alebo si ju berú 
domov – najmä písanie správ. Spôsobuje to nízku psychohygienu a vyhorenie za-
mestnancov. Respondenti hodnotia túto situáciu ako zanedbanú štátom.

Okrem už uvedeného nedostatku poradenských pracovníkov, ďalšími faktor-
mi, ktoré ovplyvňujú účinnosť poradenskej pomoci centier CPPPaP sú vzdelanosť 
poradenských pracovníkov, vybavenosť a (nedostatočné) fi nancovanie centier 
CPPPaP, ako aj systémové nedostatky – najmä nízky príjem zamestnancov (napr. 
(5): „plat začínajúceho odborného zamestnanca je na úrovni životného minima“). 
Spôsobuje to vysokú fl uktuáciu zamestnancov a stratu času na zaúčanie nových. 
Tiež, objavuje sa nedostatočná spolupráca centier a odchýlky v diagnózach.

Školám, ktoré nemajú odborných zamestnancov, poradenskú pomoc zabezpe-
čujú centrá. Kvôli množstvu škôl, ktoré sú pridelené každému odbornému zamest-
nancovi centra, frekvencia ich návštev je nízka. Školy, ktoré majú odborných za-
mestnancov, nevedia poskytnúť komplexnú pomoc všetkým žiakom – vzhľadom 
na kapacitu odborného zamestnanca, starostlivosť je poskytnutá najmä žiakom 
prvého stupňa. 
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Faktormi, ktoré ovplyvňujú účinnosť poradenskej pomoci priamo na škole sú 
najmä nedostatok odborných zamestnancov, veľkosť školy a počet žiakov v trie-
dách, ako aj systémové nedostatky (napr. nedostatok fi nancií na odborných za-
mestnancov). Ďalším problémom sú nedostatky v legislatíve. Podľa výpovedí res-
pondentov, pri žiakoch, ktorí nie sú integrovaní, ale majú ťažkosti a odporúčanie 
z centra CPPPaP, učitelia nie sú ochotní dodržiavať tieto odporúčania nakoľko to 
nie je stanovené v legislatíve (napr. (3): „ako náhle tam nie je integrácia, mnohé 
tieto odporúčania učiteľ neberie do úvahy, lebo to nie je zahrnuté v legislatíve“). 
Okrem toho, učitelia nie sú dostatočne pripravení na prácu so žiakmi, ktorí majú 
ťažkosti. Ďalším faktorom je nedostatočná spolupráca centier s materskými škola-
mi – keby sa respondenti riaditelia, resp. vedúci zamestnanci CPPPaP mohli viac 
venovať materským školám, mali by menej klientov na základných školách (napr. 
(2): „keď nám sa tu doslova valia klienti zo základných škôl, tak nemáme kapacitu 
ísť na tie materské školy, a už tam sa objavujú mnohé veci“).

Respondenti sa zhodli na tom, že aktuálny poradenský systém je poddimenzo-
vaný (napr. (2): „to je absolútna nedostatočnosť, úplne, že to je totálne poddimen-
zovaný systém, ktorý funguje, školský a aj teda poradenský. To si ľudia neuvedo-
mujú!“). Na jednej strane respondenti hodnotia pozitívne to, že je vybudovaná sieť 
pomoci žiakom (napr. (2): „myslím, že je vhodné, že máme vybudovanú sieť, tým 
pádom na Slovensku je zabezpečené aby deti, či už teda bežná populácia, alebo 
deti s rôznymi postihnutiami dostavali bezplatnú pomoc“), na druhej strane uvá-
dzajú, že to regionálne nefunguje. Podľa výpovedí respondentov, všetci zápasia 
s personálnym nedostatkom a z toho vlastne všetko vyplýva (napr. (1): „nedo-
statok odborných zamestnancov jednoznačne ovplyvňuje to, ako to funguje“, (2): 
„cítime veľký tlak na diagnostickú časť, pretože jednoducho ten systém a to, čo by 
tie deti v školách potrebovali, je masívny“).
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SUMMARY

The paper presents the attitude of the directors, respectively leaders of centers of 
pedagogical-psychological counseling and prevention (CPPCaP) towards counseling 
assistance to elementary school pupils with learning and behavior problems in the CPPCaP 
environment as well as in schools. Moreover, it analyzes the availability, timeliness and 
complexity of counseling assistance to primary school pupils in the CPPCaP environment 
and at school. It also characterizes the adequacy of cooperation and assistance to elementary 
school pupils by parents and teachers. In addition, it lists the factors aff ecting the outcomes 
of the CPPCaP and schools‘ counseling assistance. The paper presents the results of the 
author‘s research.
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AKTIVIZUJÚCE METÓDY NA ROZVÍJANIE 
AUTONÓMNOSTI ŽIAKA V HUMANISTICKY 

ORIENTOVANEJ EDUKÁCII

Barbora JASLOVSKÁ

Anotácia: Príspevok sa zaoberá vybranými humanisticky zameranými prístupmi a kon-
cepciami autonómnej a kreatívnej edukácie. Tieto myšlienky demonštrujeme na teóriách, 
rep. výskumoch rôznych autorov, ktorí vo svojom celoživotnom úsilí kladú dôraz najmä 
na samostatnosť, aktivitu, pozitívny prístup a rozvoj vlastných schopností, osobného po-
tenciálu a vnútornej motivácie žiaka. Tieto kľúčové kompetencie dokážeme rozvíjať pro-
stredníctvom aktivizujúcich metód, ktoré inovujú a dynamizujú edukačný proces. Pro-
stredníctvom takto koncipovaného edukačného procesu potom vieme efektívne dosahovať 
stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. 

Kľúčové slová: autonómia, tvorivosť, aktivita, motivácia, potenciál, aktivizujúce edukač-
né metódy, kritika tradičnej školy, humanistický prístup k edukácii, kľúčové kompetencie 
žiaka

ÚVOD

Pedagogika ako veda sa začala radikálne meniť začiatkom 20. storočia. Do 
popredia dostávajú humanisticky zamerané myšlienky založené najmä na samo-
statnej aktivite žiaka. Žiak ako subjekt výchovy a vzdelávania sa v modernom po-
nímaní dostáva z pasívneho prijímateľa informácií k vlastnej tvorbe myšlienok, 
úvah, záverov, hodnôt, postojov a k vlastnej tvorivej činnosti na vyučovaní. Tento 
obrat nastal najmä kritikou tradičného vyučovania. Dôležitou bola idea preniesť 
pozornosť z učiteľa na žiaka. Tento trend sa postupne začal rozširovať a v rôznych 
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formách aj do tradičnej školy. Problém tradičnej školy je charakterizovaný tran-
smisívnym vyučovaním. Tento prístup dbá najmä na široké akademické vedomos-
ti, na ich memorovanie a vybavenie si z pamäti bez hlbšieho kritického zhodnote-
nia a interakcie medzi učiteľom a žiakom, či medzi ostatnými žiakmi. Len zriedka 
tu dochádza ku konfrontácii myšlienok, názorov, či vlastných vedomostí o prob-
lematike. Dôsledkom tejto pasivity je, že žiak nemá dostatočne zrejmú predstavu 
o vzťahoch v súvislostiach, často zabúda, slabo sa orientuje v realite, nedokáže 
dobre interpretovať vlastné myšlienky, nedostatočne svoje tvorivé myslenie.

Humanistické, reformné a konštruktivistické teórie vzdelávania sa odvíjajú od 
predpokladu, že žiak je samostatne mysliaca a jedinečná bytosť, ktorá dokáže svojou 
činnosťou autonómne rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, postoje, hodnoty a apli-
kovať ich v praxi. Je to odklon od názoru, že každý musí vedieť to isté a naučiť sa to 
rovnakým spôsobom. Divergentný prístup v uvažovaní a myslení podnecuje žiaka 
nie len k rôznorodým riešeniam úloh či problémov, ale aj k tvoreniu nových a kre-
atívnych riešení v nových situáciách. Prostredníctvom aktivity a vhodných edukač-
ných metód dokážeme u žiaka vzbudiť zvedavosť a chuť po poznaní. 

1. SLOBODA A AUTONÓMIA V PROCESE EDUKÁCIE 

Na to, aby sme pochopili prečo sa zaoberáme myšlienkami humanizmu v pro-
cese edukácie si musíme uvedomiť, že táto idea vychádza z podstaty človeka ako 
autonómnej bytosti, ktorá má v sebe naprogramovanú slobodnú vôľu. Kritika tra-
dičnej školy vychádza najmä z nepochopenia rozmeru ľudského bytia v slobode 
svojho konania a myslenia. B. Malík (2008, s. 64) uvádza: „sme naprogramovaní 
aj tak, aby sme nekonali ako naprogramovaní, to značí, aby sme boli slobodní.“ 
Jedine ľudia majú v sebe zakorenenú vôľu chcieť, nie musieť. Ak však človek ne-
dokáže konať samostatne a potrebuje pána, znamená, že sa nevymanil z animality, 
z područia prírody, ktorá ho brzdí v svojbytnej existencii. 

Predstaviteľ voluntarizmu A. Shopenauer vysvetľuje v spise Svet ako vôľa 
a predstava, že vôľa je hnacím strojom človeka po poznaní. H. J. Storing (1996, 
s. 368) vyjadruje jeho slová tým, že myslenie a myšlienky vznikajú prostredníc-
tvom vôle, ktorá poháňa intelekt. Človek je teda vedený vnútorným neuvedome-
lým dejom, chce a potrebuje poznávať, bádať a rozvíjať sa. V pedagogickom po-
nímaní by sme mohli povedať, že humanizmus v procese výchovy a vzdelávania 
nepotrebuje učiteľa ako vodcu, jediného nositeľa poznania, ktorý je dominantnou 
podstatou žiakovho poznávania. R. Steiner (2004, s. 19) vo svojej Filozofi i slo-
body uvádza, že slobodné myslenie a konanie sa stalo ústrednou témou mnohých 
prívržencov i odporcov v polemike o tom, či je sloboda hlboko zakorenená v kaž-
dom z nás, alebo sme iba podriadení služobníci nevyhnutnosti prírody. Ak by sme 
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mali oponovať téze nevyhnutnosti prírody v podstate ľudského bytia, vezmime 
si antropologický výklad podstaty človeka B. Malíka (2008, s. 45), ktorý chápe 
hranicu medzi ľudským a prírodným vo vytváraní spoločenstva, t.j. človek nie je 
tvor prírodný, ale žijúci v prostredí kultúry. Teda vymanil sa z animálneho stavu 
(denaturalizácia). Človek sa stáva súčasťou sebou vytváranej kultúry, ktorá sa veľ-
kou mierou odlišuje od zvieracej ríše. Ak sa človek dokázal sám vymaniť z ani-
málneho stavu vlastnou aktivitou, môžeme konštatovať, že byť slobodný znamená 
nebyť obmedzovaný vo svojich rozhodnutiach. Transmisívna pedagogika však 
napomáha k pasivite u človeka, ktorý sa kultivuje a začleňuje do svojej kultúry 
prostredníctvom výchovnovzdelávacích vzťahov v škole a mimo nej. Ak chceme 
efektívne využívať vnútorný potenciál každého jedinca s vôľou poznávať, musíme 
mu ponechať slobodu a samostatnosť. 

R. Steiner (2004, s. 21) ďalej uvádza, že človek si vyberá z mnohých alternatív 
vo svojom živote a výber jednej z nich nie je náhodný, ale sprevádzaný slobodou, 
teda vôľou. Tým, že každý človek sa usiluje o niečo iné a vyberá si odlišné alter-
natívy znamená, že edukácia ako prostriedok k poznaniu nemôže byť univerzálny 
- pre všetkých rovnaký. Poznávanie sveta, nie je v zmysle „tabula rasa“. Preto 
je individuálny prístup veľmi dôležitou zásadou v edukačnom procese najmä vo 
vzťahu k žiakovej motivácii k učeniu. Rovnako by sme nemali očakávať, že žiak 
bude podávať rovnako dobrý výkon v každej oblasti vzdelávania. Mali by sme sa 
snažiť i menej motivovaným, či usilovným alebo talentovaným žiakom vytvoriť 
také prostredie, ktoré ich bude podnecovať v aktivite bezo ohľadu na dosahovanie 
nadpriemerných výsledkov. Inými slovami, mali by sme v každom žiakovi hľadať 
jeho individuálny potenciál. 

R. Steiner (2004, s. 51) ďalej hovorí, že myslenie predchádza tvorbe pojmov. 
Pojmovosť však vychádza z predpokladu, že človek je prirodzene zvedavý - chce 
bádať, hľadať príčiny javov. V konštruktivistickom ponímaní to znamená, že ak 
žiak pozoruje istý jav, neuspokojí sa iba s jeho dôsledkom. Vníma to ako účinok 
predchádzajúcich udalostí a myslením sa snaží prísť na to, čo tento výsledok spô-
sobilo. Teda vnútorná motivácia žiaka ho vedie k tomu, aby sám prišiel na vzťahy 
medzi javmi a myslením tvoril pojmový aparát. Keď žiakovi nedáme priestor na 
to, aby sám mohol objavovať, konštruovať svoje poznanie a dáme mu hotové po-
znatky, neumožníme mu samostatne myslieť. Pokiaľ dáme žiakovi priestor na to, 
aby bádal sám a dokážeme mu vytvoriť priaznivé podmienky, kde mu nastolíme 
také problémové úlohy, ktoré žiak bude chcieť sám vyriešiť a vzbudíme u žiaka 
záujem, vtedy dosiahneme najvyššiu efektivitu rozvoja samostatného a kritického 
myslenia. Kognitívne schopnosti žiaka budú dosahovať vyššiu úroveň tým, že sám 
príde na to ako javy fungujú. 

Človek okrem toho, že je bytosť mysliaca, je bytosťou cítiacou. Individuálna 
skúsenosť mysliaceho jedinca je vnímaná nezainteresovane. Prostredníctvom citov 
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sa vonkajšia realita zvnútorňuje a prikladá sa tejto skutočnosti citový význam. 
Z toho vyplýva, že na to, aby žiak mohol nadobudnuté poznatky svojim myslením 
prijať za svoje, musí byť konfrontovaný s citovo zafarbenou skúsenosťou. Ak chce-
me, aby žiak nadobúdal poznatky efektívnejšie, nemôže dostať hotovú informáciu 
bez predchádzajúcej empirickej skúsenosti, ktorá sa prenáša do citov pomocou vne-
mov. V takomto prípade žiak dokáže formovať nové poznatky vo vzťahu k predošlej 
skúsenosti a vytvára si hlbší vzťah k danej skutočnosti. „Cit je prostriedkom, ktorým 
pojmy spočiatku nadobúdajú konkrétny život.“ (Steiner, 2004, s. 93). 

Môžeme povedať, že pokiaľ chceme žiaka efektívne učiť a snažiť sa uňho na-
dobúdať nové poznatky, nemôžeme v edukácii využívať iba kognitívnu zložku žia-
kových vlastností. Veľmi dôležitou súčasťou edukácie je využívanie a stimulovanie 
afektívnych vlastností, teda používať také metódy, ktoré v žiakoch vyvolajú emóciu. 
Neznamená však, že tieto emócie musia byť primárne pozitívne. Ak by sme si zvolili 
napr. metódu rozprávania príbehu, môže v nás nastolený problém zanechať i nega-
tívne, či protichodné emócie. Predstavme si, že by sme si stanovili cieľ vyučovacej 
hodiny nasledovne: žiak dokáže kultivovane vyjadriť svoj postoj ku kontroverzným 
spoločenským témam a rozvinie si jazykovo-komunikačné kompetencie. V úvode si 
učiteľ vezme celospoločenský problém (napr. problém eutanázie) vyjadrený v novi-
novom článku, kde budú popísané pozitíva i negatíva spojené s legalizáciou euta-
názie. Žiaci počúvajú a popritom si zapisujú argumenty, ktoré podporia ich názor 
(súhlasný, nesúhlasný). Žiaci sa počas hodiny rozdelia do dvoch skupín, podľa ich 
preferencií a názorov na problematiku (zaviesť, či nezaviesť legalizovanie eutanázie 
na Slovensku?). Napokon žiaci budú mať čas na formulovanie svojich myšlienok, 
argumentov a rečníckej línie na to, aby dokázali presvedčiť o svojom stanovisku 
opačný názorový prúd. V tomto prípade sa zaháji diskusia, ktorá sa týka závažnej 
témy, akou je smrť. V takomto prípade žiaci môžu prežívať aj negatívne pocity, 
akými sú smútok alebo ľútosť. Naším cieľom však nie je žiakov deprimovať, ale 
vyvolať citovo zafarbenú skúsenosť, ktorú si ľahšie zapamätajú a vybavia z pamäte. 
Výsledkom bude, že žiaci dokážu diskutovať na rôzne spoločenské témy a vyjadro-
vať svoje názory, v ktorých sa môžu opierať o relevantné informácie a argumenty 
logickým, vecným, konštruktívnym a tvorivým uvažovaním. 

V zmysle slobody sa nesie reformovaná pedagogika 20. storočia, ktorá je pro-
tikladom k tradičnému chápaniu edukačných vzťahov. Nazeranie M. Montesso-
riovej na slobodu spočíva v tom, že sa dieťaťu nemá vnucovať vôľa dospelého. 
Poslušnosť sa zle poníma ako dobrá vlastnosť, ktorá však v konečnom dôsledku 
u dieťaťa potláča rozvoj osobnosti. Princípy Montessoriovej fi lozofi e dieťaťa sú 
založené na úplnej samostatnosti a autonómnosti, kedy sa nezávisle od nás u die-
ťaťa prejaví jeho potreba poznávania. Koncepcia tradičnej školy je nezlučiteľná 
s prirodzenosťou žiakov v individuálnom osobnostnom rozvoji. Na podporu slo-
bodného rozvoja kognitívnych, afektívnych a operatívnych kompetencií osobnosti. 
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Dieťa sa stáva zodpovedným samé za seba a za svoje rozhodnutia či konanie. Ak-
tívne sa podieľa na vlastnom rozvoji prostredníctvom rôznych činností a celkovou 
koncentráciou bez zásahu dospelého (In Zelina, 2000, s. 32). 

Podobne ponímanou školou, ktorá bola zriadená na základe princípov slobody 
a autonómie je koncepcia výchovy a vzdelávania A. S. Neilla, Summerhill School, 
slobodná antiautoritatívna škola. Patrí medzi ojedinelý typ školy, ktorý sa za po-
sledných 50 rokov stal vo Veľkej Británii veľmi populárny. Ide o internátnu školu, 
kde žiaci trávia väčšinu svojho času bez zásahu rodiny do výchovy. Podľa slov 
A. S. Neilla v Summerhill School má každý rovnaké práva. Nikto si nemôže vziať 
to čo je moje bez dovolenia, tak isto ako si ja nemôžem vziať svojvoľne cudzí 
majetok. Veľmi dôležitou súčasťou tejto koncepcie školy je valné zhromaždenie, 
kde hlas dieťaťa má takú istú váhu ako dospelého, či riaditeľa a zakladateľa školy. 
Ústredným heslom školy je byť šťastný. Teda, nezáleží na tom čo robíte a ako ste 
v tom dobrý, hlavne že robíte čo chcete, čo sa vám páči a to, čo vás baví, teda robí 
vás to šťastným. Kontrolnú zložku si deti robia sami pre seba. Teda, ak dieťa urobí 
niečo neprijateľné, zrkadlom pre neho je skupina - ostatné deti. A. S. Neill je pred-
staviteľom slobodnej výchovy podobne ako J. J. Rouseau alebo Pestalozzi. Deťom 
nie sú vnucované žiadne vzdelávacie programy, rešpektujú sa výhradne ich vlastné 
záujmy. Škola prikladá veľký dôraz na individualizmus a nesnaží sa kopírovať po-
treby spoločnosti, ktorá chce vychovávať poslušných a pasívnych ľudí a premeniť 
ich na neslobodných dospelých (In Prokop, 2005, s. 76). 

A. S. Neill tvrdil, že šťastie môže deťom priniesť len sloboda bez neustáleho 
poučovania a disciplíny, ktorá v deťoch vyvoláva iba strach a neschopnosť robiť 
to, čo samé chcú. Odmieta autoritu ako nástroj na vynucovanie si záujmov dospe-
lých, ktorá je prekážkou v rozvoji samostatnosti a emancipácie. Ako ďalej uvádza 
J. Prokop (2005, s. 88), Neill je zástancom úplnej demokracie vo výchove v rodi-
ne, teda všetci členovia rodiny majú mať rovnaké práva. V takejto rodine rodičia 
neustále nekontrolujú svoje deti, ani im nič nevnucujú proti ich vôli a vôbec ne-
používajú tresty. Rodičia svojim deťom majú preukazovať rešpekt a lásku. Tento 
vzor neskôr budú ich deti aplikovať i pri výchove vo svojej rodine. Konzervatívci 
túto školu a myšlienky A. S. Neilla pokladajú za utópiu a nestotožňujú sa s výcho-
vou „laissez-faire“, pretože tento štýl zanedbáva spoločenskú a politickú funkciu 
vo výchove. Kritika školy sa tiež sústreďuje na reálne výkony chovancov, ktorí vy-
chádzajú z tejto školy, ktorá je akoby „ostrovom samým pre seba“ a nestotožňuje 
sa s podmienkami reálneho života. Však výsledky, ktoré Summerhill school pred-
kladá hovoria o tom, že zo školy vychádzajú úspešní, rôznorodo zameraní ľudia 
a dokážu sa uplatniť v živote ako lekári, právnici či umelci a pod. Škola A.S. Neil-
la je ideálnym príkladom slobody, autonómie v edukácii, prostredníctvom ktorej 
dokážeme dosiahnuť u človeka vysoký podiel ašpirácie bez vonkajšej motivácie 
či donucovacích prostriedkov. 
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2. TVORIVO-HUMANISTICKÉ KONCEPCIE EDUKÁCIE

M. Zelina (2000, s. 134) problém tradičnej školy vidí najmä vo vzťahu učiteľ 
- žiak, žiak - učiteľ. Interakcia, ktorá by mala byť vyvážená z oboch strán sa často 
zužuje na to, aby žiak počúvala a učiteľ učil. Takýmto spôsobom sa v pevne de-
fi novanom priestore prostredníctvom školského systému vytvára napätie. Žiaci si 
musia zapamätať príliš veľa informácii a poznatkov. Osnovy sú striktne dané pre 
všetkých rovnako a určujú kedy má žiak učivo vedieť, kedy bude skúšaný, akým 
tempom má postupovať. Ak sa z tempa niekto odchýli, je trestaný zlými známkami 
a demotivovaný pre ďalšiu prácu. Dostáva nálepku „slabý žiak“. Klíma a atmosfé-
ra triedy je napokon narušená a vzťahy medzi žiakom a učiteľom sú chladné a ne-
osobné. Na to, aby sme princípy humanistickej výchovy a vzdelávania preniesli 
aj do tradičnej školy, je potrebná pozitívna zmena v nazeraní na charakter výučby. 
Je treba prehodnocovať výber správnych a efektívnych didaktických prostriedkov 
a vyučovacích metód, no v neposlednom rade si treba uvedomiť, že dôležitú úlohu 
zohráva sám učiteľ, ako sprievodca a organizátor edukácie. Jeho osobnostné pred-
poklady by mali spĺňať určité charakteristiky. 

J. Manniová (2008, s. 68) uvádza, že osobnosť učiteľa by sa mala prejavo-
vať v jeho profesionálnych kompetenciách a zručnostiach. Pedagóg by mal byť 
dostatočne vzdelaný, mať pozitívny vzťah k múdrosti, k poznávaniu, rozširovať 
si obzory v rôznych oblastiach svojho pôsobenia a kontinuálne sa vzdelávať. Mal 
by pestovať kladný prístup k sebe a svojmu okoliu, rozvíjať pozitívne hodnoty 
a viesť k nim iných, mal by byť príkladom a mravným vzorom. Mal by dispono-
vať emocionálnou inteligenciou, ktorá je predpokladom k empatii, emocionálnej 
vyrovnanosti a osobnostnej stabilite, čím podporuje interpersonálne vzťahy, má 
zmysel pre spravodlivosť. Charakter je vlastnosť, ktorá je relatívne stabilná a dl-
hodobá, prejavuje sa v rôznych situáciách, v práci s ľuďmi. Podľa ustálených re-
akcií a správania sa dokážeme určiť niekoľko typov osobnosti učiteľa, resp. jeho 
výchovný štýl. 

Pod pojmom výchovný štýl M. Zelina (2011, s. 64) rozumie ustálené správanie 
sa učiteľa k žiakom, ktoré nezávisí od danej situácie v triede. Tento štýl vychádza 
najmä z osobnosti učiteľa. M. Zelina rozlišuje deväť výchovných štýlov: a) výcho-
va úspechmi - na žiaka sa kladú vysoké požiadavky; b) nadmieru starostlivá vý-
chova - nízke požiadavky a veľká miera empatie; c) liberálna výchova - je charak-
terizovaná nízkou mierou kontroly a tiež nízkymi požiadavkami; d) demokratická 
výchova - na žiaka sú kladené vysoké požiadavky, ale je nižšia miera kontroly; 
e) rigorózny autokratizmus - učiteľ ma nízku mieru empatie, je nepriateľský a veľ-
mi náročný; f) trestajúci autokratizmus - vyznačuje sa veľkou mierou trestania, 
kontroly a nepriateľstvom; g) príležitostný aristokratizmus - časté trestanie, občas-
ná kontrola, vysoké požiadavky a nízka miera empatie; h) zanedbávajúca výchova 
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- chýbajúce posilňovanie správania, slabá kontrola, nízke požiadavky a i) zavr-
hujúca výchova - prísne tresty, nepriateľstvo, zriedkavá kontrola a nízke požia-
davky. Autor teda prechádza od nedirektívnej k direktívnej výchove. Tvorivý 
učiteľ by mal vedieť prechádzať zo štýlu do štýlu, poznať svoj vlastný štýl, ale 
i ostatné, má byť autentický a nesnažiť sa stotožňovať sa so štýlom, ktorý mu 
nie je vlastný. 

Pre potreby humanisticko-tvorivej výchovy budeme uvádzať kľúčovú kvalitu 
učiteľa a tou je tvorivosť. Ako píše M. Zelina (2000, s. 135), cieľom tejto koncep-
cie je „vychovať človeka, ktorý by bol schopný tvorivo pracovať a pritom mať po-
zitívne prežívanie, ktoré môže mať podobu spokojnosti, radosti, šťastia, lásky...“. 
Kreativizácia je najvyšším stupňom rozvoja osobnosti v nonkognitívnych funkci-
ách. Ústrednými pojmami sú novosť a hodnotnosť nápadu, jeho využitie. Podľa te-
órie kreativity môže byť každý človek tvorivý, tvorivosť sa dá kultivovať a cvičiť, 
je treba vynaložiť veľa kognitívneho úsilia pri tvorivej práci, preto veľkú úlohu pri 
tvorivosti zohráva intelekt. V ponímaní pedagogiky to znamená, že každý učiteľ 
môže byť tvorivý a rovnako každý žiak. Človek môže dosahovať silný stupeň tvo-
rivosti pri zážitkovom učení sa a skúsenosti (Zelina, 2011, s. 199). 

Aby dochádzalo k modernizácii školstva, treba zmeniť nasledovné (Zelina, 
2000, s. 49). Vzdelávaciu politiku v princípoch humanistickej výchovy, zdô-
razňovať v príprave učiteľov najmä nonkognitívnu stránku výchovy a zmeniť 
prostredie, ktoré je príliš strohé a málo podporuje kladný vzťah žiaka ku škole. 
V ponímaní modernej školy je učiteľ len facilitátorom, žiaci sú autonómni a učia 
sa autoregulácii, tvorivosti a sebahodnoteniu. Tým sa u žiakov vyvoláva vyššia 
miera tolerancie a porozumenia. Kritika tradičnej školy vo väčšine koncepcií al-
ternatívnej pedagogiky je spojená s názorom, že dnešné školy už nespĺňajú požia-
davky novodobej spoločnosti a neodzrkadľujú skutočné potreby života. Škola ako 
inštitúcia je veľmi rigidná a ťažko sa nové myšlienky pretavujú do vyučovania. 
C. R. Rogers v diele Sloboda učiť sa (2004, s. 29) poukazuje na to, že žiaci presne 
vedia pomenovať čo im v škole chýba a čo je potrebné na to, aby školu mali radi. 
Najčastejšími požiadavkami žiakov bol rešpekt, úcta a záujem, vyšší podiel zod-
povednosti na chode školy, sloboda prejavu, napomáhanie k úspechom, mať mož-
nosť výberu, cítiť sa ako v rodine a navzájom si pomáhať. Dôraz je teda kladený 
najmä na vytváranie pozitívnych vzťahov a väzieb medzi učiteľom a žiakom pro-
stredníctvom vytvárania slobodného a tvorivého prostredia v priaznivej atmosfére 
a klíme triedy. P. Gavora (1999, s. 132) hovorí, že úspech či neúspech žiaka často 
závisí na vzťahoch v sociálnej skupine. V tomto ponímaní rozlišuje tri termíny: 
klíma triedy, atmosféra triedy a učebné prostredie. Autori teda ponímajú sociálne 
vzťahy a prostredie za určujúce determinanty pre priaznivý, optimálny a efektívny 
rozvoj žiaka.
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3. AKTIVIZUJÚCE METÓDY V EDUKÁCII

V povedomí učiteľov sa využívajú aktivizujúce metódy na vyučovaní ako pro-
striedok pre tzv. oživenie vyučovania. Najčastejšími metódami, po ktorých učiteľ 
siahne sú napr. krížovky, doplňovačky, rôzne didaktické hry, alebo fi lmové projek-
cie, dokumenty, demonštrácie a pod. (Kotrba, Lacina, 2010, s. 26). Tieto spôsoby 
výučby teda nie sú ničím novým, však ak chceme, aby naša práca bola efektívna, 
učiteľ by si mal dôkladne premyslieť metodický postup, ktorý bude zavádzať do 
vyučovania. V takomto prípade už nejde len o doplnkové vyučovanie aktivizujú-
cich metód, ale o premyslený didaktický postup, ktorým dosiahneme stanovené 
ciele. Dôležitým elementom je práca učiteľa a jeho schopnosť vkladať do vyu-
čovacieho procesu inovatívny prístup a tvorivosť. Žiaci často nedokážu u učiteľa 
oceniť tento prístup, preto sa pri aktivizujúcich metódach pracuje najmä na vzťahu 
medzi učiteľom a žiakmi. Iným dôvodom pre zavádzanie aktivizujúcich metód je 
vytváranie kľúčových kompetencií akými sú samostatnosť, schopnosť spoluprá-
ce, kompetencia ku celoživotnému vzdelávaniu, formovanie kritického myslenia, 
empatie, fl exibility a pod. (Kotrba, Lacina, 2010, s. 36). Vo viacerých výskumoch 
kľúčových kompetencií u žiakov stredných škôl sa najhoršie ukázali komunikačné 
schopnosti, argumentácia a prezentácia. Je preto dôležité, aby sme venovali tejto 
oblasti vyššiu pozornosť, a tým rozširovali možnosti uplatnenia sa budúcich absol-
ventov na trhu práce a v bežnom živote. 

Aktivizujúce metódy od tých ostatných sa líšia najmä tým, že sa nekladie dôraz 
na memorovanie a akademické vedomostí, ako to býva u tradičného vyučovania. 
Najväčší prínos môžeme vidieť najmä vo zvyšovaní sa vnútornej motivácie a pozi-
tívneho postoja k danej oblasti vzdelávania. V praxi to znamená, vytvárať z mono-
logického nezáživného vyučovania, vyučovanie dynamické, zaujímavé a atraktív-
ne. Žiaci vlastnou aktivitou a riešením rôznorodých úloh a problémov si utvárajú 
a utvrdzujú nové poznatky, zručnosti, postoje, hodnoty atď. a vedia ich využiť 
v praxi. Veľkou výhodou takýchto aktivít je najmä ich rôznorodosť a neobmedze-
nosť. Preto je tvorivý učiteľ dôležitým faktorom na úspešné zavádzanie aktivizu-
júcich metód do vyučovacieho procesu. Okrem iného je to tiež dobrý spôsob ako 
bližšie spoznať a diagnostikovať svojich žiakov, viac ich chápať, posilniť si k nim 
individuálny prístup, zistiť ich silné a slabé stránky a osobnostné predpoklady, 
či vnútorný potenciál (Kotrba, Lacina, 2010, s. 42). 

Ak hovoríme o pozitívach takéhoto vyučovania, nepochybne treba spomenúť 
aj zákutia alebo slabšie stránky vyučovania prostredníctvom aktivizujúcich metód 
na to, aby sme sa im mohli čo najlepšie vyvarovať. Je evidentné, že majú veľký 
význam na efektivitu študijných výsledkov. Však môže sa stať, že pri uplatňovaní 
týchto metód si učiteľ berie na seba veľkú zodpovednosť za dosiahnuté výsled-
ky a jeho motivácia môže klesať s nepochopením svojich zámerov u žiakov, tiež 
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u vedenia školy, rodičov alebo svojich kolegov (Kotrba, Lacina, 2010, s. 50). Je 
možné, že jeho inovatívne snaženie narazí na nevôľu od ľudí, ktorí nemajú dosta-
točné vedomosti o aktivizujúcich metódach, majú iné predstavy o výučbe (najmä 
pokiaľ ide o zaužívané tradičné vyučovanie) a nedokážu sa stotožniť s „pokusmi“, 
ktoré sa dejú za zatvorenými dverami triedy. Takýmto spôsobom sú už dlhší čas 
pod drobnohľadom alternatívne školy, kde sa u bežnej populácie stretávajú s ne-
vôľou a v našom prostredí sú zatiaľ brané skôr ako experimentálne školy (pozn. 
autorky). Ak však prekonáme i tieto prekážky a dostaneme sa ďalej v našej práci, 
uvedomíme si tiež, že aktivizujúce metódy sú náročné na technické a materiálne 
vybavenie. Pomôcky ako didaktická technika (počítač, projektor), fl ipchart, iný 
materiál ako farebné papiere, fi xky a i. nie sú štandardným vybavením, ktoré sú 
učiteľom a žiakom bežne dostupné (zadarmo). Však tvorivosti a fantázii sa medze 
nekladú, čiže aj v tomto prípade učiteľ musí byť dostatočne kreatívny na to, aby si 
vedel čo najlepšie pomôcť. Ďalšou prekážkou, ktorú možno vidia mnohí učitelia 
bez ohľadu na ich vyučovací štýl je to, že nemajú dostatok času. Časová nároč-
nosť tvorby ale i realizácie aktivizujúcich metód si vyžaduje značnú organizáciu 
a premyslený harmonogram, pretože aktivít je veľa, ale čas je obmedzený (Kotrba, 
Lacina, 2010, s. 51). Je vhodné si preto vybrať jednu, maximálne dve aktivizujúce 
metódy, ale kvalitatívne na vyššej úrovni. Medzi veľmi časovo náročné metódy 
(alebo formy) môžeme zaradiť napr. besedu, pedagogicko-psychologický výcvik, 
exkurziu, výlet, ktoré sú z hľadiska efektivity najviac aktivizujúce. Ale vzhľadom 
na časovú náročnosť sa do vyučovania zaraďujú len niekoľkokrát do roka (pozn. 
autorky). Koncepcia aktivizácie u človeka predpokladá, že je vnútorne stotožnený 
s tým, že dobrovoľne a slobodne chce rozvíjať svoju osobnosť. Aktivizáciou však 
rozumieme, že usmerňujeme tieto aktivity tak, aby korešpondovali s potrebami 
a cieľmi školy či spoločnosti (Zelina, 2002, s. 7). 

Zdroj aktivity u žiakov pramení z vnútornej potreby (pudy, inštinkty, záujmy, 
túžby, ideály) a vonkajších potrieb, ktoré nám predkladá sociálna skupina (nor-
my, príkazy, predpisy s pod.). Podľa M. Zelinu (2002, s. 12) kritériami aktivizácie 
u žiakov je činnosť, regulácia ich činnosti, zadávanie divergentných a konvergent-
ných úloh, komplexnosť a systémovosť aktivizácie. Oblasti aktivizujúcich metód 
potom môžeme rozdeliť do štyroch skupín: a) aktivizácia žiakov na rozvoj po-
znávacích funkcií, b) aktivizácia žiakov na základe hodnotenia a sebahodnotenia, 
c) aktivizácia pomocou aktivizujúcich metód a d) aktivizácia na základe atmo-
sféry v triede a vnútorných vzťahov. Za neproduktívne môžeme pokladať také 
vyučovanie, ktoré je založené na donucovaní, stereotype, či preferovaní kvantity 
nad kvalitou. Pre zvyšovanie aktivity je dôležité mať široký prehľad o aktivizu-
júcich metódach a formách ich realizácie (Zelina, 2002, s. 49). Prvým krokom 
pre aplikáciu aktivizujúcich metód je vzbudenie záujmu u žiakov. Motivačná fáza 
je tiež fázou „zvedavosti“, ktorá sa vyznačuje najmä prekvapivosťou, novosťou, 
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originalitou, autentickosťou, aktuálnosťou atď. Ďalej sa snažíme u žiakov vytvoriť 
pochybnosti, kognitívnu neistotu alebo rozpor v úlohe, či nastolenom probléme. 
Čiže, vyslovíme nejaký paradox alebo kontroverznosť nejakej spoločenskej témy 
a pod. Treťou zásadou, je zásada náročnosti, kedy úlohy majú byť síce primera-
né veku žiakov, ale postupne je dobré tieto úlohy sťažovať a čoraz viac ich uro-
biť záhadnejšie a tým zaujímavejšie. Týmto spôsobom sa zvyšuje tiež kognitívna 
aktivita žiakov. Posledná zásada motivačnej fázy je dramatickosť, kde môžeme 
využívať rôzne dynamické hry, rébusy, hlavolamy alebo príbehy zo života. Tento 
spôsob zadávania úloh sa nazýva tiež kolatívnosť. S takouto koncepciou prišiel 
D. E. Berlyne (In Zelina, 2011, s. 87). 

4. VYBRANÉ AKTIVIZUJÚCE METÓDY 

Nasledujúca schéma podľa J. Maňáka a V. Šveca (2003, s. 20) znázorňuje po-
diel aktivity jednotlivých aktivizujúcich metód, ktoré prechádzajú z učenia riade-
ného učiteľom až po učenie riadené žiakom.

Schéma 1: Edukačné kontinuum

Zdroj: J. Maňák, V. Švec (2003, s. 20)

Výber aktivizujúcich metód závisí od rôznych prístupov a koncepcií, ktoré sa 
stretávajú a prepájajú s vlastnými metódami učiteľa, rôznymi technikami a postup-
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mi a pod. Ak by sme chceli lepšie špecifi kovať tieto metódy, mali by sme si ich 
logicky usporiadať. Hlavným významom tohto triedenia je najmä ozrejmenie ich 
funkcie. Nasledujúca tabuľka znázorňuje voľbu optimálnych metód podľa výučby 
a jej metodických javov.

Tabuľka 1: Pole edukačných a metodických javov

Zdroj: J. Maňák, V. Švec (2003, s. 46)

Obratom v pedagogickom myslení sa stáva koncentrácia pozornosti z učiteľa 
na žiaka. Tento obrat prešiel dlhým procesom prostredníctvom rôznych reformo-
vaných hnutí a inovatívnych prúdov a vyústil do koncepcie aktivizujúcich metód, 
ktoré prispievajú k prekonávaniu stereotypov vo výučbe. Tieto metódy veľkou 
mierou prispievajú k nárastu angažovanosti žiakov na vyučovaní a vysokému po-
dielu zapojenia sa do aktivít. Okrem toho sa veľkou mierou podieľajú na rozví-
janí osobnosti žiaka, jeho zodpovednosti a tvorivosti. Aktivizujúce metódy tiež 
umožňujú žiakom ovplyvňovať ciele a žiaci dostávajú väčší priestor v procese 
rozhodovania. Okrem toho sa podieľajú tiež na zlepšovaní klímy triedy, zvyšo-
vaní spolupráce na hodine a aktívnej sebarealizácie žiakov (Maňák, Švec, 2003, 
s. 105). Aktivizujúce metódy podľa Šveca a Maňáka klasifi kujeme nasledovne: 
a) diskusné metódy, b) metódy heuristické a riešenie problémov, c) situačné metó-
dy, d) inscenačné metódy, e) didaktické hry. 

A) Diskusné metódy

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať týmto metódam práve preto, že sa 
v našich podmienkach využívajú pomerne málo a žiaci majú problém v mnohých 
oblastiach vyjadrovania sa, formulácie myšlienok, môžu sa u nich prejavovať ja-
zykové bariéry a pod. Diskusia alebo tiež rozprava, beseda, rokovanie, výmena 
názorov, majú za cieľ skupinovo komunikovať rôzne témy na rôznorodé problémy. 
Pri diskusných metódach si žiaci navzájom vymieňajú svoje názory a na podporu 
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svojho tvrdenia uvádzajú vecné argumenty. Tieto metódy sa využívajú v rôznych 
variantoch (Maňák, Švec, 2003, s. 108): 1. Keď na rôzne javy a fakty majú ľu-
dia v spoločnosti rôzne názory. 2. Keď chceme iných oboznámiť so zaujímavými 
poznatkami a skúsenosťami. 3. Ak sa témy týkajú hodnotových postojov. 4. Pre 
vytváranie vlastných názorov a pri ich obhajobe. 

Pri príprave diskusných metód (Kotrba, Lacina 2010, s. 101) je dôležité, aby si 
ich učiteľ pripravil písomne, formuloval problém, ciele, zásadné body pri diskusii 
a časový harmonogram. Pred diskusiou je dobré žiakom rozdať nejaké doplňujúce 
materiály alebo premietnuť fi lm, video k danej téme. Učiteľ riadi celý priebeh 
diskusie, snaží sa podnecovať žiakov k aktivite. Pri vyššej forme diskusie učiteľ 
už do nej nezasahuje a riadia si ju sami účastníci. Na záver sa zhodnotí a uzavrie 
celá diskusia, k čomu smerovala, čo sme sa dozvedeli, aké je riešenie a pod. Medzi 
dôležité pravidlá pri diskutovaní je vyberať vhodné témy, ktoré v žiadnom prípade 
neurážajú, nezosmiešňujú, nediskriminujú akékoľvek skupiny ľudí, nesnažia sa 
eticky znevažovať iné osoby alebo udalosti (nevhodné príklady, ktoré by nemali 
byť použité pri výučbe sú napr.: Hitler mal pravdu., Druhá svetová vojna bola 
správnym krokom., Na Slovensku by sa mala zaviesť segregácia určitej skupiny 
obyvateľstva. a pod.- pozn. autorky). 

Hlavné zásady pri diskutovaní (Maňák, Švec, 2003, s. 112): 1. Oponent nie je ne-
priateľ, ale partner. 2. Je potrebné správne pochopiť názor a argumentáciu oponenta. 
3. Tvrdenia bez podpory dôkazov nie je argument. 4. V diskusii sa treba držať témy, 
neodbočovať a nevyhýbať sa odpovediam na otázky. 5. Netreba mať za každú cenu 
posledné slovo. 6. Nie je dovolené napádať osobu oponenta. 7. Je potrebné ovládať 
svoje emócie a pocity. 8. Všetci majú rovnaké právo na vyjadrenie sa, teda netreba 
nezachádzať do monológu. Ďalej sa budeme zaoberať rôznymi formami diskusných 
metód (Kotrba, Lacina, 2010, s. 107): brainstorming, diskusia na základe téz, Hobo 
metóda, panelová diskusia, Gordonova metóda a Phillips 66. 

Brainstorming. Jeho cieľom je veľká produkcia čo najväčšieho počtu myšlie-
nok a hypotéz, ktoré majú viesť k riešeniu zadaného problému. Na to, aby bola 
táto metóda úspešná, je dobre navodiť príjemnú atmosféru bez pociťovania autori-
ty. Učiteľ je teda partnerom. Brainstorming je založený na asociatívnom myslení, 
v skupine sa ľudia navzájom svojimi nápadmi ovplyvňujú. Počas procesu sa všetky 
nápady musia zaznamenávať napr. na tabuľu. V priebehu brainstormingu je potreb-
né využívať zásady: zákaz kritizovania, rovnosť účastníkov, úplná voľnosť nápadov, 
princíp kvantity pred kvalitou, strata autorských práv nápadu, príjemné prostredie. 
Pri brainstormingu je tiež dôležité zachovať postup: oboznámenie sa s pravidlami, 
prípadne rozdelenie sa do skupín, napísanie problému na tabuľu, spontánna disku-
sia a produkcia nápadov, ktoré sa zapisujú, hodnotenie vyprodukovaných nápadov. 
Nakoniec sa všetky nápady rozdelia do kategórií podľa rôznych hľadísk a vyberie sa 
ten najlepší, ktorý sa dá realizovať (Kotrba, Lacina, 2010, s. 108). 
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Diskusia na základe téz a zložitejší variant Hobo metóda. V tomto prípade sa 
žiaci oboznamujú s problémom samostatne ešte pred samotnou diskusiou pro-
stredníctvom práce s textom a literatúrou. Učiteľ sám formuluje tézy, na ktoré si 
žiaci doma musia nájsť materiály, z ktorých budú vychádzať ich argumenty. Tézy 
sú často kontroverzné a nie je jasné, k akému postoju sa žiak má prikloniť. V tom-
to prípade sa žiaci rozdelia do dvoch skupín na navrhovateľov a oponentov, ktorí 
zastávajú dva protichodné názory. Sami sa musia dohodnúť na argumentačnej línii, 
formulovať argumenty a predstúpiť pred ostatných a predniesť svoju reč. Po tejto 
reči sa pripraví jeden člen tímu a prednesie svoje protichodné argumenty a refutuje 
svojho predchodcu. Tieto skupiny sa snažia navzájom sa presvedčiť. Skupiny by 
sa mali vytvárať náhodne, teda bez ohľadu na názor jednotlivca. Je to preto, aby 
žiak dokázal obhájiť aj názor, s ktorým nesúhlasí, odosobnil sa a vedel prijať aj ar-
gumenty proti svojmu postoju. Tu však nejde o to, aby žiak šiel proti sebe, ale aby 
dokázal lepšie pochopiť názory iných ľudí, aby si uvedomil, že nie všetko je iba 
čierne alebo biele a vedel pristúpiť ku kompromisom alebo riešeniam výhodným 
pre obe strany. 

Panelová diskusia. Táto metóda sa dá využiť prostredníctvom prizvaných od-
borníkov, ktorí diskutujú na tému z rôznych hľadísk. Teda nezastávajú rovnaké 
názory, ale snažia sa problém obsiahnuť rôznymi pohľadmi. Spočíva to v tom, 
že na začiatku sa každý odborník vyjadrí k téme a potom ďalšia diskusia prebie-
ha už formou krátkych výstupov jednotlivých členov. Po tejto diskusii je priestor 
pre divákov, ktorí majú možnosť klásť otázky a tým sa zapojiť. Týmto spôsobom 
sa však môže simulovať panelová diskusia medzi žiakmi tak, že každá skupina 
dostane za úlohu vžiť sa do roly nejakého odborníka a zastávať jeho názor. Napr. 
jedna skupina žiakov dostane text, kde bude vyjadrený názor ministra školstva na 
zavedenie povinnej maturity z matematiky na stredných školách. V druhom texte 
zase bude uvedený názor pedagóga vyučujúceho humanitné predmety, ktorý bude 
argumentovať proti takémuto zavedeniu povinnej maturity. Týmto spôsobom mô-
žeme získať viac textov a urobiť rôzne skupiny odborníkov. Žiaci napokon budú 
simulovať panelovú diskusiu. 

Gordonova metóda. Je diskusná metóda riešenia problémov v tíme. Podľa Gor-
dona je to komplexnejšia a kvalitatívne lepšia metóda oproti príliš povrchnému 
brainstormingu. Pre neho má zmysel vytvoriť len jedno originálne riešenie, to však 
pozná iba moderátor alebo v našom prípade učiteľ. Snaží sa viesť diskusiu na rôz-
ne témy tak, aby postupným zužovaním vyústila do témy vyučovacej hodiny, ktorú 
si učiteľ pripravil.

Phillips 66. Je metóda tvorivej skupinovej výučby, nazývaná tiež ako Metóda 
hučiaceho zasadania. Učiteľ rozdelí skupiny po šiestich členoch, v ktorých si spo-
medzi seba účastníci vyberú svojho hovorcu, zapisovateľa a moderátora. Cieľom 
skupiny je zaujať stanovisko k riešenému problému, ktorý sa zadá na začiatku 
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hodiny. Na rozoberanie problematiky majú tímy približne 6 minút. Úlohy, ktoré 
zastávajú jednotliví členovia skupiny pozostávajú zo zapisovania rôznych nápa-
dov a riešení problému, moderovania celej skupiny a prípravy reči hovorcu, ktorý 
vystúpi pred ostatných členov iných tímov. Nakoniec sa v pléne ďalej diskutuje 
o prezentovaných problémoch a stanoviskách.

B) Metódy heuristické a riešenie problémov 

Heuristické metódy sú založené na princípe objavovania, resp. riešenia rôz-
nych problémov. Vychádzajú z predpokladu, že človek je prirodzene zvedavý, 
chce pátrať, poznávať a odhaľovať rôzne javy okolo seba. Dôležitým prvkom je 
fakt, že žiaci nedostávajú hotové poznatky, ale prichádzajú na príčiny a riešenia 
javov sami. Učiteľovou úlohou je tieto aktivity riadiť. Motiváciou a vzbudením 
záujmu o učenie, je používať rôzne techniky akými sú napr. kladenie otázok, na-
stoľovanie problémov, zoznamovanie sa s rôznymi situáciami a prípadmi. I. Turek 
(2010, s. 241) popisuje spôsob realizácie heuristickej metódy takto: 1. Učiteľ na-
stolí problém a hypotézy - možnosti riešenia navrhnú žiaci. 2. Učiteľ môže klásť 
otázky: Ako by ste reagovali vy v danej situácii? 3. Neskôr učiteľ demonštruje 
v praxi nejaký skúmaný jav prostredníctvom pokusu. Žiaci sa snažia o odhalenie 
súvislostí. 4. Učiteľ zadáva žiakom nové a nové úlohy a žiaci pri ich vypracovaní 
používajú ten istý algoritmus. 5. Pri riešení úloh učiteľ postupuje podľa rôznych 
heuristických postupov ako napr. DITOR (defi nuj problém, informuj sa o prob-
léme, tvor riešenia a nápady, ohodnoť tieto nápady a realizuj ich v praxi). Podľa 
autorov T. Kotrbu, L. Lacinu (2010, s. 84), problémové vyučovanie je základom 
všetkých aktivizujúcich metód. Môže sa aplikovať ako v skupine, tak i pri indivi-
duálnom riešení problémov. Jednou z individuálnych riešení problémov je analýza 
prípadovej štúdie. Je to popis skutočnej udalosti, ktorá má viac riešení. Žiaci sa 
prostredníctvom tejto udalosti môžu lepšie vžiť do problému. Prípadová štúdia 
uvádza žiakov hlbšie do reality. Ich úlohou je navrhnúť riešenia, ktoré svojou pre-
zentáciou ostatným predostrú. 

Heuristické metódy. Jednou z metód, ktorá uvádza žiaka do problematiky, 
a prostredníctvom ktorej sa snaží hľadať hypotézy a overovať ich, je metóda čier-
nej skrinky. V zadaní úlohy je vynechaná funkčná časť, kde študent je oboznáme-
ný iba s jej vstupmi a výstupmi. Hlavnou úlohou žiakov je potom vydedukovať 
mechanizmy, ktoré spôsobili tieto zmeny. Inou metódou je metóda konfrontácie. 
Učiteľ nastolí aspoň dve správne teórie a žiaci sa ich snažia overovať. Podstatou 
je to, že tieto teórie môžu byť dokonca protichodné, no v určitých oblastiach sú 
pravdivé. Žiak musí zistiť, o ktoré oblasti ide. Napr. vieme, že problém analfa-
betizmu v západných a vyspelých krajinách sa neustále znižuje až mizne, však 
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naopak, v rozvojových krajinách je tento problém veľmi veľký a závažný, preto 
je v konečnom dôsledku potrebné naďalej pracovať v tejto oblasti. Metóda Para-
doxov - v tomto prípade sa žiaci oboznamujú s rozdielmi, ktoré vyplývajú z porov-
nania reálneho stavu v praxi a teórií, ktoré môžu odporovať skutočnosti. Ide skôr 
o zamyslenie sa prečo je to tak. Môže ísť o výnimky z pravidla a pod. Úlohy na 
predvídanie. Pre oživenie výučby je vhodné nastoliť nejaký problém, ktorý žiakov 
podnecuje k zamysleniu sa prostredníctvom provokatívnych otázok. Na základe 
faktov a vedomostí o danej téme žiaci predvídajú čo sa môže stať. Napr.: Ako by 
sa mohla rozvíjať naša krajina, keby sme sa v roku 1948 nestali súčasťou socialis-
tického bloku?

C) Situačné metódy 

V týchto metódach ide o nastolenie reálnych situácii zo života, kde sa hľadajú 
riešenia, na prvý pohľad teoreticky alebo morálne identifi kovaných riešení. Sú to 
také situácie, v ktorých môže ísť o rôzne dilemy, ktoré dosahujú iné dimenzie pri 
osobnej angažovanosti, než pri pohľade nezainteresovanej osoby. V takomto prípa-
de je rozhodovanie už problematickejšie. Využívajú sa teda vtedy, keď učiteľ chce 
viac prepájať prax s teóriou. Podľa R. Tóthovej (2006, s. 306) sa situačná metóda 
(inak aj Harvardská metóda) uplatňuje v troch krokoch: 1. Žiaci sú oboznámení 
s prípadom, jeho priebehom a podmienkami, 2. následne diskutujú tento prípad, 
vžívajú sa do danej situácie, 3. žiaci rozoberú a vyhodnotia celý prípad. Metó-
dy konfl iktných situácií. Žiakom je popísaná modelová situácia konfl iktu v me-
dziľudských vzťahoch - spor. Cieľom tejto metódy je analyzovať konanie týchto 
osôb a naučiť sa správne reagovať v podobných situáciách. Záverom by mali žiaci 
nájsť vhodnejšie riešenia tohto konfl iktu a zhodnotiť správnosť reakcií účastníkov 
sporu. Metóda incidentu. Učiteľ povie žiakom krátku správu, udalosť v nejakej 
situácii. Žiaci sa otázkami musia dopracovať k širším faktom o tejto udalosti, aby 
zistili príčiny problému a následne navrhli riešenie. Metódou pre tento typ úlohy je 
logická analýza rôznych faktov a informácií (Kotrba, Lacina, 2010, s. 124). 

D) Inscenačné metódy 

J. Maňák a V. Švec (2003, s. 123) tieto metódy inak nazývajú aj situačné metódy, 
hranie rolí, dramatická výchova, hranie scénok a pod. Ich podstata je však rovnaká, 
a to sociálne učenie v modelových situáciách. Žiaci sú sami aktérmi týchto situácií, 
v ktorých sa vžívajú do rolí zo života, kde sa následnou analýzou snažia objas-
ňovať rôzne otázky, osudy alebo motívy jednotlivých postáv. Snažia sa prežívať 
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a pochopiť iných ľudí a ich konanie. Pri príprave inscenačných metód dodržiava-
me nasledovné kroky (Kotrba, Lacina, 2010, s. 128): 1. Učiteľ vypracuje scenár, 
ktorý odpovedá reálnym podmienkam. 2. Žiaci by mali poznať zmysel alebo účel 
scénok, aby boli vhodne motivovaní. 3. Žiaci by mali tolerovať herecké výkony 
svojich spolužiakov a nezosmiešňovať ich. 

Rozlišujeme dva typy druhy inscenačných metód: štruktúrovaná a neštruktúro-
vaná inscenácia. Pri štruktúrovanej inscenácii žiaci dostanú dopredu vypracovaný 
scenár, kde je popísaná situácia a ich roly. Jednotlivé skupiny sa dohodnú na účin-
kujúcich a snažia sa nacvičiť si celú scénku tak, aby v nej obsiahli podstatu nasto-
leného problému. V žiadnom prípade nemajú žiaci dostať hotové dialógy, ktoré by 
iba prečítali. Musia sami improvizovať a režírovať si svoje vystúpenia. Po zahraní 
všetkých inscenácií nasleduje rozbor a vyhodnotenie. Žiaci sa vyjadria k priebehu 
scénok, ako sa cítili v danej roly a pod. Neskôr sa k nim vyjadria i ostatní žiaci. 
Cieľom tohto rozboru je prísť na to, čo charakterizovalo jednotlivé postavy, ako 
sa správali, čo hovorili, prečo tak reagovali a pod. Výstup pri takomto type vyu-
čovania závisí od výberu výchovnovzdelávacích cieľov, ktoré si určí učiteľ. Ne-
štruktúrovaná inscenácia. V tomto prípade ide o komplikovanejšie inscenácie, pri 
ktorých by mali účastníci mať predošlé skúsenosti so štruktúrovanými scénkami. 
Tu už žiaci nedostanú konkrétne roly a ich popis, ale iba nastolený problém, ktorý 
sami musia vyriešiť a predviesť. Žiaci musia preukázať vyšší podiel kreativity 
a improvizácie ako v predošlom prípade. 

E) Didaktické hry 

Na lepšiu orientáciu v spleti rôznorodých aktivít, ktoré môžeme triediť podľa 
mnohých hľadísk, didaktické hry interpretujeme ako (Maňák, Švec, 2003, s. 128): 
1. Interakčné hry s hračkami, stavebnicami, športové a skupinové hry, spoločenské 
hry, strategické hry a pod. 2. Simulačné hry, hranie rolí, riešenie prípadov, konfl ikt-
ne hry, hry s fi gúrkami a i. 3. Scénické hry, hry na pódiu, javisku pred divákmi, kde 
majú aktéri rôzne rekvizity, divadelné hry a pod. Cieľom takýchto hier je uvoľňo-
vať napätie v škole, kontinuálne prechádzať od hry k učeniu. Pôsobia komplexne 
na celú osobnosť, zvyšujú záujem a zvedavosť k učeniu, žiak si osvojuje rôzne 
sociálne roly, spoločenské pravidlá, samostatnosť, aktivitu a tvorivosť. Vo vyu-
čovaní sú najčastejšie využívané didaktické hry alebo súťaže, ktoré sú založené 
na problémových úlohách. Vhodné sú na opakovanie učiva a precvičovanie. Pri 
neinterakčných hrách sú predmetom vypracovania krížovky, doplňovačky, pexeso, 
slepé mapy, šifrované texty a pod. Pri interakčných didaktických hrách sa využí-
vajú rôzne stratégie alebo simulácie (Kotrba, Lacina, 2010, s. 94). Simulačné hry 
sa podobajú hraniu rolí, však základným rozdielom je doba trvania. Simulácia sa 
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realizuje aj niekoľko týždňov alebo mesiacov a zaoberá sa reálnymi udalosťami 
v bežnom živote. Môže sa simulovať napr. zasadanie miestneho zastupiteľstva 
a jeho fungovanie, založenie fi rmy a jej podnikanie, simulácia rôznych historic-
kých bitiek, vyskúšanie si rodičovstva na niekoľko dní a pod. Táto metóda je veľ-
mi blízka projektovej metóde, kde dochádza k rozdeľovaniu úloh a rolí účastníkov, 
ktorí vypracovávajú jednotlivé časti projektu (Tóthová, 2006, s. 307). 

Aktivizujúce metódy majú široké uplatnenie v rôznych výchovno-vzdeláva-
cích podmienkach, fázach vyučovacej hodiny, organizačných formách a pod., na 
komplexné a efektívne rozvíjanie kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej ob-
lasti žiakovej osobnosti. Aktivizujúce metódy rovnako majú veľký potenciál na 
rozvoj konkrétnych kľúčových kompetencií u žiakov. 

5. POTENCIÁL AKTIVIZUJÚCICH METÓD 
NA ROZVÍJANIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKA 

Jedným zo základných cieľov škôl, najmä stredných škôl, je príprava svojich 
žiakov na prechod zo vzdelávania do reálneho pracovného života a uplatnenie sa 
na trhu práce. I napriek tomuto faktu sa absolventi mnohokrát dostávajú do pozície, 
kedy ich nedostatočná príprava ovplyvňuje zaradenie sa do pracovného života a po-
cit neúspechu môže ovplyvniť ich ďalšie pôsobenie. Kvalita absolventov a ich kom-
petencií závisí najmä na vzdelávaní a školskom systéme. Úspech alebo neúspech 
vychádza zo súhrnu spôsobilostí, vlastností a schopností jedincov s potrebnými zna-
losťami (Kalousková, Šťastnová, Úlovcová, Vojtěch, 2004). Touto problematikou sa 
zaoberá aj testovanie PISA (The Programme for International Student Assessment) 
– Program pre medzinárodné hodnotenie študentov. Dokument The Defi nition and 
Selection of Key Competencies – Defi nícia a výber kľúčových kompetencií, popisuje 
aké kompetencie je potrebné získať pre úspešný život a dobre fungujúcu spoločnosť. 
Tým, že v dnešnej dobe sú na jednotlivcov kladené čoraz vyššie požiadavky, spo-
ločnosť a v prvom rade vzdelávacie inštitúcie, musia refl ektovať tieto potreby a zvy-
šovať kvalitu získaných kľúčových kompetencií u absolventov. Kompetencia nie je 
teda len súhrn vedomostí a zručností, ale komplexné vyjadrenie psychosociálnych 
spôsobilostí človeka v každodennom živote, čo zahŕňa tiež kultivovanie efektívnej 
komunikácie, postojov a hodnôt, spolupráce, celoživotného vzdelávania, medziľud-
ských vzťahov a pod. Každá kľúčová kompetencia by mala obsahovať nasledujúce 
atribúty: A) Prispievať hodnotnými výsledkami pre spoločnosť a ich jednotlivcov. 
B) Pomáhať jednotlivcom spĺňať dôležité požiadavky v širšom kontexte. C) Byť 
dôležitým nie len po odbornej stránke, ale i pre ostatných. 

Dôležitosť kľúčových kompetencií spočíva najmä v tom, že svet sa globalizuje 
a neustále vznikajú nové a rozmanité problémy. Aj preto sa do nášho Štátneho 
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vzdelávacieho programu preberajú nasledovné kategórie kľúčových kompetencií 
podľa PISA: 

Tabuľka 2: Defi nície kľúčových kompetencií

Zdroj: OECD, 2014

1. Interaktívne používanie nástroja 

A:  používanie jazyka, symbolov a textu 
 Táto kľúčová kompetencia zahŕňa efektívne používanie hovoreného a písaného 

jazyka. Je to nevyhnutný nástroj pre úspešné pôsobenie v spoločnosti, na praco-
visku a na efektívny dialóg. 

B:  používanie vedomostí a informácií 
 Táto kľúčová kompetencia vyžaduje kritickú refl exiu podstaty informácie, 

technickú, sociálnu a kultúrnu zložku, ideologický kontext atď. Informačná 
kompetencia je nevyhnutná ako základ pre porozumenie názorov, ich formova-
nie, vytváranie rozhodnutí a uvedomelé a zodpovedné konanie. 

C:  používanie technológií 
 Táto kľúčová kompetencia vyžaduje od jednotlivca byť si vedomý nových spô-

sobov, ktorým sa dajú používať technológie v každodennom živote na realizá-
ciu svojich cieľov. 

2.  Interakcia v heterogénnych skupinách 

A:  nadväzovať dobré vzťahy s inými 
 Táto kľúčová kompetencia umožňuje jednotlivcom iniciovať, udržiavať a viesť 

osobné vzťahy, napr. so známymi, kolegami a zákazníkmi. Kompetencia pred-
pokladá, že jednotlivci sú schopní rešpektovať a oceniť hodnoty, názory, kultú-
ru a históriu iných. 
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B:  vedieť pracovať v tíme a spolupracovať 
 Jednotlivec samotný nemôže spĺňať mnohé požiadavky, ani dosahovať mnohé 

ciele. Niekedy je potrebná spolupráca viacerých jednotlivcov. Každý jednotli-
vec by mal byť schopný udržať v rovnováhe zodpovednosť voči skupine a jej 
cieľom s jeho vlastnými prioritami. Musí byť schopný viesť, spolupracovať 
a podporovať ostatných. 

C:  zvládať a riešiť konfl ikty 
 Konfl ikty sa vyskytujú v každom aspekte ľudského života a sú neodmysliteľ-

nou súčasťou medziľudských vzťahov. Kľúčom ku riešeniu konfl iktov kon-
štruktívnym spôsobom je snaha o ich vyriešenie, nie ich popretie. To si vyža-
duje posúdenie záujmov a potrieb oboch strán a hľadanie riešenia, z ktorého 
získajú obe strany. 

3.  Schopnosť samostatne konať 

A: dokázal fungovať v rámci širšieho obrazu 
 Táto kľúčová kompetencia vyžaduje, aby jednotlivci porozumeli a zvážili širšie 

súvislosti svojho konania a rozhodnutí.
B: vedieť formovať a realizovať osobné plány a projekty
 Táto kľúčová kompetencia sa vzťahuje na koncept projektového manažmentu 

pre jednotlivcov. Vyžaduje iniciatívnosť, riskovanie ale i zhodnotenie osobné-
ho projektu v rovine uskutočniteľnosti.

C: schopnosť presadzovať práva, záujmy a potreby
 Táto kompetencia je dôležitá pre kontext v rozpätí od vysoko štruktúrovaných 

právnych záležitosti až po každodenné prípady asertivity vo vlastnom záujme 
jednotlivcov. Hoci mnoho týchto práv a potrieb je stanovených a chránených 
zákonom alebo zmluvami, v konečnom dôsledku je na jednotlivcovi, aby iden-
tifi koval a zhodnotil svoje práva, potreby a záujmy (rovnako ako tých ostat-
ných) a aktívne ich presadzoval a bránil. 

Európska únia sa snaží formulovať kľúčové kompetencie, ktoré budú univer-
zálne pre všetky členské štáty, a ktoré sa musia zapracovať do oblasti vzdelávania 
vo forme štátnych vzdelávacích programov. Na to, aby tieto kompetencie neboli 
vypracované len teoreticky, je potrebné ich postupne spracovať aj do podoby prak-
tického využitia. Na to by mali slúžiť rôzne metodické usmernenia alebo príručky, 
ktoré podrobnejšie budú popisovať zapracovanie jednotlivých kompetencií aj do 
edukácie a učebného procesu. Učitelia sa tak budú mať možnosť konkrétnejšie 
oboznámiť s možnosťami zavadenia takých metodických postupov, ktoré budú 
tieto kľúčové kompetencie rozvíjať. 



62

6. AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝSKUMOCH

V tejto kapitole uvedieme tri výskumy, ktoré sa zaoberajú využitím niektorej 
formy aktivizujúcich metód na vyučovaní a ich výsledkov. Prvý výskum sa zao-
berá využitím aktivizujúcich metód v prírodovednom vzdelávaní. I napriek tomu, 
že ide o vzdelávanie prírodných vied, v našom prípade sa zameriame najmä na 
spoločné znaky v konštruktivistickom vzdelávaní, a to na získavanie kvalitnejších 
a lepších poznatkov a znalostí z danej oblasti, zvyšovanie tvorivej práce u žia-
kov, zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triede a zvýšený záujem o objavo-
vanie a bádanie na vyučovaní. Druhý výskum sa zameriava na špecifi ckú oblasť 
socio-konštruktivistického vzdelávania s využitím najmä kooperatívneho vyučo-
vania. V tomto prípade sa výskum snaží diagnostikovať zmeny v žiakovej spokoj-
nosti a súdržnosti na vyučovaní v porovnaní so súťaživosťou a pocitom náročnosti 
učiva. Tretí výskum sa zaoberá využívaním aktivizujúcich didaktických metód 
vo vyučovacom procese na školách vyššieho sekundárneho stupňa. 

Výskum Uplatnenie bádateľských postupov vo vyučovaní prírodovedy na 
1. stupni ZŠ realizovali autorky Ľ. Bagalová a M. Siváková (2009) zo Štátneho 
pedagogického ústavu. Tento výskum sa inšpiruje experimentálnym celosvetovým 
projektom „La main á la pâte“ („vyhrňme si rukávy“), ktorý bol založený už v roku 
1996 poľským nositeľom Nobelovej ceny za Fyziku Georgesom Charpakom. Ten-
to projekt je založený na bádateľskom (konštruktivistickom) prístupe na vyučova-
ní predovšetkým prírodných vied, jazykových kompetencií a náuky k občianstvu. 
Vyučovanie badaním sa vyznačuje voľnejším prístupom učiteľa bez direktívneho 
vedenia vyučovacích aktivít na hodine. V takomto prípade dokážeme určiť mieru 
aktivizácie žiakov od najmenej aktivizujúcich aktivít, k tým najviac aktivizujúcim. 
Učenie riadené učiteľom sa vyznačujú najmä metódami akými sú: výklad, klade-
nie otázok, cvičenia a príklady, ukážky. Postupne sa dostaneme k učeniu, ktorého 
vyššia miera riadenia sa prenáša na žiaka: diskusia, kooperatívne skupiny, riade-
ne objavovanie, hranie rolí, projekty, výskumné aktivity a sebahodnotenie žiakov. 
V tomto prípade už žiaci preberajú zodpovednosť za vlastné učenie. Takéto vyu-
čovanie musí prebiehať v dynamickej interakcii učiteľa a žiaka. Prostredníctvom 
konštruktivizmu sa okrem kognitívnej oblasti u žiakov rozvíjajú komunikačné 
zručnosti, kritické myslenie, sociálne kompetencie, vytváranie pozitívnej klímy 
v triede a pod.

Cieľom a predmetom experimentu bolo overiť účinnosť metódy „La Main á la 
päte“ na 1.stupni ZŠ v predmetoch s prírodovedným zameraním. Skúmaná vzorka 
pozostávala z troch základných škôl experimentálnej skupiny (83 žiakov) a troch zá-
kladných škôl kontrolnej skupiny (92 žiakov) v Trnave. Formulované hypotézy mali 
dokázať, že žiaci experimentálnej skupiny nebudú vykazovať nižšie hodnoty zís-
kaných vedomostí, resp. sa postupne budú tieto výsledky oproti kontrolnej skupine 
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zlepšovať. Pokiaľ ide o časové ohraničenie experimentu, z výskumu nie je jasné ako 
dlho trval, však domnievame sa, že experiment prebiehal aspoň jeden celý školský 
rok v 3. a 4. ročníku ZŠ. Vo výskume boli formulované tieto hypotézy: 
• H1: Prostredníctvom metódy žiaci získajú kvalitnejšie znalosti a zručnosti 

z tém prírodovedného charakteru, ktoré budú porovnateľné, prípadne lepšie 
ako u žiakov, ktorí sa rovnaké témy učia inou metódou alebo kombináciou 
metód. Ukazovatele tvorivosti žiakov sa budú rozvíjať progresívnejšie v expe-
rimentálnych triedach. 

• H2: Používanie tejto metódy spôsobí, že sociálna klíma v experimentálnych 
triedach bude lepšia ako v kontrolných triedach. 

• H3: Používanie tejto metódy spôsobí, že u žiakov experimentálnych tried bude 
väčší záujem o objavovanie, hľadanie, bádanie v predmete prírodoveda, ako 
u žiakov kontrolných tried. 

Výskumné nástroje použité, ktoré boli vo výskume využité na overenie hypo-
téz sú nasledovné: psychologické testy, didaktické testy, dotazník, pozorovanie, 
rozhovor, analýza prác žiakov. Prvá hypotéza bola overovaná prostredníctvom 
didaktického testu tvorivého myslenia. V tomto prípade sa ukázalo, že výsledky 
oboch výskumných skupín boli porovnateľné, resp. rozdiely medzi nimi boli šta-
tisticky málo významné aj napriek tomu, že kontrolná skupina vykázala v oblasti 
tvorivosti vyššie hodnoty. Hypotéza H1 sa potvrdila nakoľko vedomosti z oblasti 
prírodovedy boli u žiakov približne rovnaké. Charakter sociálnej klímy triedy sa 
zisťoval prostredníctvom dotazníka Naša trieda, ktorý pracuje s nasledovnými 
ukazovateľmi: spokojnosť, trenice, súťaživosť, náročnosť a súdržnosť. V tomto 
prípade sa Hypotéza H2 nepotvrdila, pretože výsledky nepreukazovali významné 
hodnoty. Avšak až v štyroch ukazovateľoch kontrolné skupiny dosiahli lepšie vý-
sledky. Pri overovaní Hypotézy H3 sa významne preukázal vzťah, resp. záujem 
o objavné činnosti u žiakov v experimentálnych triedach. Až 69,4 % žiakov preu-
kázalo, že pokusné a objavné činnosti majú pre nich väčší význam, ako o prebera-
né učivo alebo tému. Naopak 60,5 % žiakov v kontrolných triedach sa zaujímalo 
viac o preberané učivo, ako o bádacie aktivity. Zo zistení Ľ. Bagalovej a M. Sivá-
kovej vyplynulo, že významnosť nameraných hodnôt sa ukázali ako výrazné iba 
v poslednom prípade, a to pri meraní vzťahu k objavným činnostiam. Môžeme 
konštatovať, že prostredníctvom konštruktivistického vyučovania, resp. využíva-
nia objavných aktivizujúcich metód, dokážeme dosiahnuť pozitívny vzťah k týmto 
činnostiam a zároveň dosiahneme rovnaké alebo porovnateľné výsledky pri klíme 
triedy a tvorivosti, než ako pri tradičnom vyučovaní. I napriek tomu, že sa im ne-
podarilo potvrdiť významnosť všetkých stanovených hypotéz, je vysoký predpo-
klad, že tento typ vyučovania je pre žiakov zaujímavejší a z dlhodobého hľadiska 
môže mať veľký vplyv na zmenu postoja a vzťahu k vyučovaciemu predmetu. 
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Ako druhý výskum aktivizujúcich metód uvádzame Kooperatívne vyučovanie 
a jeho vplyv na klímu triedy autorky J. Trabalíkovej (2011). Jednou z významných 
foriem aktivizujúcich metód na vyučovaní je kooperatívne vyučovanie, ktoré sa 
využíva najmä pri socio-konštruktivizme. V tomto prípade sa žiaci učia v malých 
skupinách, kde sa zabezpečuje vzájomný kontakt medzi ich členmi, podporuje sa 
medzi nimi zodpovednosť, zdokonaľujú sa interpersonálne a komunikačné zruč-
nosti a pod. Výskum kooperatívneho vyučovania sa zaoberá zmenou dlhodobého 
stavu v triede, prostredníctvom upevňovania vzťahov medzi žiakmi a učiteľom 
a žiakmi, ale i medzi žiakmi a preberaným učivom, či vyučovacím predmetom 
a zvyšovaním motivácie k učeniu. Týmto spôsobom tiež dokážu jednotlivé ško-
ly lepšie bojovať so sociálno-patologickými javmi a rozvíjať zručnosti potrebné 
pre reálny život. V triede sa to prejavuje zvýšeným podielom spolupráce, doho-
dy, pociťovaním spravodlivosti, fungujúcimi sociálnymi vzťahmi a pod. Vhodne 
vybrané aktivizujúce metódy môžu kvalitatívne vplývať na celkovú zmenu školy 
a zabrániť stereotypu vo vyučovaní. V tomto prípade je významným ukazovate-
ľom emocionalita u žiakov a ich prežívanie, ktoré neskôr vplýva i na ich správanie 
alebo študijné výsledky. Cieľom výskumu bolo zistiť, aké zmeny nastali v klíme 
triedy pri zavádzaní kooperatívneho vyučovania v 5. ročníku základnej školy. Vo 
výskume boli formulované nulové výskumné hypotézy: 
• H1: Hodnoty klímy triedy vo výstupnom meraní v porovnaní so vstupným me-

raním v dimenziách nezhody, súťaživosť a náročnosť dotazníka Naša trieda po 
implementovaní kooperatívneho vyučovania zostanú rovnaké.

• H2: Hodnoty klímy triedy vo výstupnom meraní v porovnaní so vstupným me-
raním v dimenziách spokojnosť a súdržnosť dotazníka Naša trieda po imple-
mentovaní kooperatívneho vyučovania ostanú rovnaké.

Výskumné nástroje, ktoré boli použité vo výskume na overenie hypotéz sú na-
sledovné: sociometrické merania a dotazník Naša trieda. Výskumnú vzorku tvorilo 
66 žiakov experimentálnej skupiny a 75 žiakov kontrolnej skupiny 5. ročníkov zák-
ladných škôl v okrese Námestovo. Experimentálnu skupinu viedla učiteľka s 3-roč-
nou praxou a kontrolnú skupinu učiteľka s 23-ročnou praxou. Vo výskume boli na 
vyučovaní prírodopisu zavádzané hravé a zábavné stratégie kooperatívneho vyučo-
vania. Po dobu 6 mesiacov si žiaci zvykali a oboznamovali sa s novým spôsobom 
výučby, spoločne sa s učiteľkou dohodli na pravidlách a kritériách pri diskusii, nau-
čili sa pracovať s priestorom a vytvárali si spontánne skupiny podľa vlastných prefe-
rencií. Neskôr, na základe využitia sociometrického merania, sa žiaci už rozdeľovali 
do skupín cielene. Celkový počet hodín pre realizáciu výskumu bol 40. Z výsled-
kov sociometrického merania indexu súdržnosti sa ukázalo, že v experimentálnej 
skupine hodnota súdržnosti v triede na základe dotazníka Naša trieda najprv klesla 
a napokon sa ustálila na rovnakej hodnote. Naopak v kontrolnej skupine tieto hod-
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noty výrazné vzrástli, čo sa ukazuje ako opačný efekt, než aký si výskumníci zadali. 
Však, ak ide o experimentálnu skupinu, počas pol roka sa žiaci mali možnosť viac 
zapájať a uspeli aj takí žiaci, ktorých študijné výsledky boli považované za slabšie. 
V takomto prípade sa prospechovo horší žiaci dokázali viac presadiť, a tým zmeniť 
vnímanie ostatných žiakov na ich osobu. Však negatívne výsledky v meraní experi-
mentálnej skupiny záviseli od konfl iktných situácií, ktoré sa počas kooperatívnych 
úloh vyskytli. Napriek tomu je pozitívnym zistením, že kooperatívne učenie malo 
vplyv na zmenu statusu u niektorých žiakov. Pri kontrolnej skupine ku konfl iktom 
nedochádzalo tak často, keďže sa využívali najmä tradičné spôsoby vyučovania. 
V tomto výskume sa štatisticky nepotvrdila významnosť ani u jednej z hypotéz, resp. 
stanovenie nulových hypotéz potvrdilo, že nenastala zmena v klíme triedy v expe-
rimentálnej skupine. Pravdepodobne je to spôsobené pocitom súťaživosti, ktorá je 
podporovaná v našom školstve na úkor spolupráce a súdržnosti. Však pozitívom 
tohto výskumu je, že sa kooperatívne učenie ukázalo ako obľúbené a žiaci radi tvo-
rili a pracovali novou formou zadávania úloh na vyučovaní. Na to, aby sme dosiahli 
štatisticky významné hodnoty je potrebné, aby sa aktivizujúce metódy zavádzali na 
každom predmete v spolupráci so všetkými učiteľmi. Vtedy je možné dosiahnuť 
výraznú zmenu v klíme triedy, však je to náročný a dlhodobý proces.

Tretí výskum, ktorý uvádzame má názov Aktivizujúce didaktické metódy vo vyu-
čovacom procese na školách vyššie sekundárneho stupňa. Jeho autorkou Z. Škvar-
ková (2012). Tento typ školy si autorka pre svoj výskum vybrala preto, že pripravuje 
študentov na prácu v materských školách a školských kluboch, ktoré stále viac využí-
vajú alternatívne a tvorivé prístupy k edukácii. Študenti by preto mali byť dostatočne 
pripravení do praxe, po skončení štúdia na strednej škole. Cieľom tohto výskumu bolo 
zistiť, aké metódy najčastejšie učitelia uplatňujú pri edukácii. Respondentov tvorili 
učitelia z miest: Levice, Prešov, Bratislava a Turčianske Teplice v celkovom počte 39. 
Výskum bol zameraný na zisťovanie, aké druhy metód učitelia poznajú a najčastejšie 
využívajú na vyučovaní. Údaje boli zbierané prostredníctvom dotazníka. 

Z odpovedí respondentov vysvitlo, že kritérium pre výber didaktických metód 
na vyučovaní ovplyvňuje najmä náročnosť učiva a téma. Náročnosť učiva spočíva 
v tom, že žiaci potrebujú viac času na osvojenie si učiva, a teda učiteľ žiakom pred-
kladá radšej hotové informácie, aby ušetril čas. Okrem toho sa výskum zameriaval 
na zistenie, aké druhy didaktických metód si učitelia vyberajú najčastejšie a z akých 
materiálov čerpajú. Najčastejšie uvádzanými metódami boli didaktické hry, situačná 
metóda, problémové metódy, hranie rol a brainstorming. Menej ako 40 % respon-
dentov uvádzalo prípadové metódy, Hobo metódu, Gordonovu metódu a metódu 
Phillips 66. Potrebné informácie o nových trendoch a metódach vo vyučovaní, učite-
lia najčastejšie získavajú na konferenciách a z účasti na rôznych seminároch. Veľmi 
zaujímavým zistením v tomto výskume je fakt, že podnetom pre realizáciu nových 
foriem didaktických vyučovacích metód je samotný zážitok učiteľov. Tu sa ukazuje, 



66

aké je dôležité a efektívne vo vyučovaní, ale tiež v ďalšom vzdelávaní pôsobiť na 
človeka prostredníctvom osobnej skúsenosti. Je pozitívne, že v tento výskum preu-
kázal snahu zdokonaľovať sa a využívať aktivizujúce metódy na vyučovaní v čoraz 
väčšej miere. Učitelia, ktorí nepreukázali túto ambíciu sa vyjadrili, že časová nároč-
nosť na prípravu ich odrádza od uplatňovania týchto metód. Preto sa radšej uchyľujú 
k tradičným a overeným spôsobom výučby. Iným dôvodom je tiež nedostupnosť 
materiálneho vybavenia a nedostatok pomôcok. Z realizovaného výskumu vzišla 
potreba organizovať rôzne odborné semináre na tému vyučovanie prostredníctvom 
aktivizujúcich didaktických metód, ktoré by mala zabezpečovať škola, aby učitelia 
postupne zavádzali moderné trendy do vyučovania, a aby dokázali reagovať na nové 
požiadavky školstva a potreby žiakov.

ZÁVER

Vôľa a autonómia každého človeka predurčuje aktivizujúce metódy k úspeš-
ným spôsobom vyučovania na dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov. Mnohí 
autori, ktorí sa zaoberali alebo zaoberajú problematikou zastaranosti a nedosta-
točnej pružnosti vo vyučovaní na školách, poukazujú na potrebu vyjadrenia sa 
a aktívnej sebarealizácie žiakov a študentov. Predmetom aktivít na hodinách by 
mali byť rôzne príklady zo života, ktoré žiakom umožňujú lepšie chápanie uči-
va, prepájanie teórie s reálnym životom, rozvoj kognitívnych vlastností, akými 
sú pamäť alebo myslenie a tiež rozvoj afektívnych a psychomotorických zložiek 
osobnosti. Ak dáme študentom väčšiu možnosť vyjadrovať svoje názory, umož-
níme im kriticky myslieť, zaujať stanovisko k dôležitým otázkam v spoločnosti 
a formulovať myšlienky a postoje k rôznym oblastiam života. Mnohé z výskumov, 
ktoré sa upriamujú na problematiku aktívneho vyučovania dospelo k zaujímavým 
zisteniam, najmä pokiaľ ide o pozitívny postoj žiakov a študentov k inovatívnym 
formám vyučovania. Škola nie je inštitúciou sama pre seba, a preto by sa mala 
upriamovať na inovácie, moderné spôsoby a napredovať tak, ako sa to deje v ostat-
ných krajinách, najmä Európskej únie. Spoločná spolupráca môže naštartovať rôz-
norodé projekty, ktoré budú skvalitňovať naše školstvo a produkovať šikovných, 
vzdelaných a nadaných ľudí, v ktorých sa skrýva rozmanitý potenciál.
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SUMMARY

Abstract: The paper deals with selected humanistic approaches and concepts of autonomous 
and creative education. These ideas are demonstrated in the theories and researches of 
various authors, who in their lifelong eff orts emphasize the independence, activity, positive 
attitude and development of one’s abilities, personal potential and internal motivation of the 
pupil. We can develop these core competencies through activating methods that innovate 
and dynamize the educational process. Through this educational process conceived, we can 
eff ectively achieve the set educational goals.
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PRÍNOS TEÓRIE VÝVINU, VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA MÁRIE MONTESSORIOVEJ PRE 

ROZVOJ TEÓRIE A METATEÓRIE VÝCHOVY

Mária MATULČÍKOVÁ

Anotácia: Príspevok vychádza z analýzy terminológie a podrobnejšie analyzuje teóriu 
vývinu, výchovy a vzdelávania M. Montessoriovej. Stručne hodnotí prínos pedagogickej 
teórie M. Montessoriovej pre rozvoj teórie a metateórie výchovy. Upozorňuje na výz-
nam komplexného výchovno-vzdelávacieho prístupu k dieťaťu a za najdôležitejší benefi t 
edukácie považuje sebadisciplína dieťaťa. Ako nové, prináša terminologické systémové 
prepojenie tejto teórie so všeobecnou teóriou výchovy.

Kľúčové slová: Teória výchovy, metateória výchovy, teória výchovy M. Montessoriovej, 
fi lozofi a pohybu, pedagogika pohybu. Špecifi ká teórie výchovy M. Montessoriovej.

To, čo sa deje s dieťaťom, keď ho zdisciplinovávame,
sa podobá dobrovoľnej amputácii ruky alebo nohy,

ktorú dieťa vykoná z lásky k nám.
R. Wilde

TERMINOLOGICKÉ OTÁZKY

Teória sa v modernom vedosloví stále chápe v súvzťažnosti s praxou, aj keď sa 
postupne vytráca pôvodné Aristotelovo a Kantovo chápanie praxe. Spomínaní fi lo-
zofi  totiž odlišovali prax a techné, prvé sa výhradne vzťahovalo na morálne ľud-
ské konanie a druhé na činnosť človeka, ktoré sa obracali k vonkajším predmetom.
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Osobitné postavenie v štruktúre ľudských činností malo poznávanie, ktoré je 
predpokladom a súčasťou teórie. (Brugger, W, 1994, s. 447). Ak by sme mali po-
jem „teória“ vymedziť presne, musíme uviesť, že v teórii nejde iba o zisťovanie 
faktov a overovanie hypotéz. Pri tvorbe exaktných teórií, W. Brugger vo fi lozofi c-
kej refl exii a na príklade prírodných vied, ponúka nasledovný postup vymedzenia 
teórie: 1/ zistenie faktov pomocou experimentu alebo skúseností, 2/ slovne exakt-
ný, pokiaľ je to možné, matematický popis faktov, 3/vysvetlenie (interpretácia) 
z nutných zákonov a príčin. Ďalej sa takáto viac menej pravdepodobná hypotéza 
preveruje 4/ dokazovaním a hodnotu teórie nadobúda vtedy, ak platí, že „jedine 
dané vysvetlenie zodpovedá faktom“ (tamže).

V iných defi níciách teórie sa dôraz kladie na vzťah k vedeckej činnosti a zdô-
razňuje sa aj jej komplexnosť a systémovosť, prepojenosť s podstatou skúma-
nej oblasti s celou jej javovou mnohostrannosťou (V. Filkorn, citované podľa 
M. Zelinu, 2004, s. 76). Stále zostáva dôležitým znakom v týchto poňatiach sústa-
va hypotéz, ktoré súvisia s vysvetlením a predpoveďou správania sa sledovaných 
fenoménov (tamže). 

Problematiku poňatia a klasifi kácií teórií výchovy komplexne spracoval 
W. Brezinka  vychádzajú aj ďalšie práce o teóriách 
výchovy (na porovnanie B. Śliwerski 2009, s. 11 a nasl.).

Systematika vymedzenia teórií a metateórií výchovy podľa W. Brezinku (2001, 
s. 49) vychádza, aj keď to nie explicitne vyjadrené, z úrovne pedagogickej praxe. 
V citovanej monografi ckej práci sa uvádzajú cudzojazyčné ekvivalenty: Educa-
tion, Erziehung, Edukácia, výchova, vzdelávanie, výchova a vzdelávanie.

Teoretická úroveň: je v citovanom texte vymedzená zahraničnými ekvivalenta-
mi pomenovaní: Educology, Pedagogics, Pädagogik, v preklade A. Tučeka aj Teória 
výchovy. Do tejto úrovne W. Brezinka zaradil tri súčasti pedagogiky (edukológie):
A/ „scientifi c theories of education, philosophical theories of education – phi-

losophy of education“, „Erziehungswissenschfat“ a v preklade A. Tučeka aj 
„veda o výchove alebo pedagogika, alebo pedagogická veda“ (W. Brezinka 
2001, s. 49).

B/ „philosophical theories of education, philosophy of education“ „Philosophie 
der Erziehung“ a v českom preklade „fi lozofi e výchovy“ (tamže).

C/ „practical theories of education, praxiology of Education or practical pedago-
gics“, v preklade A. Tučeka Pedagogika (tamže). 

Metateoretickú úroveň výchovy (theories of pedagogics, theory of educatio-
nal theories or educology“, nemecky „Metatheorie der Erziehung“ reprezentujú 
teórie: meta-educology, nemecky Meta-Pädagogik alebo Metatheorie der Erzie-
hung, v českom preklade „metateorie výchovy“ (tamže).
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Z uvedeného vyplýva, že ak sa budeme zaoberať analýzou otázok výchovy 
v rámci špecifi ckej pedagogickej koncepcie, konkrétne pedagogickými názormi 
Márie Montessoriovej, rozvíjame poznanie v oblasti pedagogiky a prispievame tak 
aj k rozvoju metatórie výchovy.

Metateoretický rozmer nadobúda takéto štúdium otázok výchovy v rámci špecifi c-
kej pedagogiky práve vtedy, ak si všíma pojmoslovie, terminológiu a systém vedecké-
ho poznania výchovy a vzdelávania. Metateoretický rozmer dostane analýza pedago-
gických názorov tým skôr, ak do našich analýz zahrnieme aj aspekt komparácie.

V nasledujúcom texte sa zameriame na analýzu teórie výchovy v poňatí Má-
rie Montessoriovej. Ako je známe, reformná pedagogička mala ambície položiť 
základy experimentálnej pedagogiky, jej teoretické pedagogické práce vychádzali 
zo systematického pozorovania detí, ktoré malo významný medicínsko-psycholo-
gický kontext. Jej pedagogická teória je cenná predovšetkým z toho hľadiska, že 
pedagogické pôsobenie (edukáciu) zasadila do rámca celého vývinu človeka. Ako 
vyplynie z nasledujúcich analýz, edukáciu (výchovu a vzdelávanie) ponímala vo 
veľmi úzkom vzťahu a navyše v logickej súvislosti s vývinovými zákonitosťami. Jej 
pedagogickú teóriu možno celkom oprávnene chápať ako teóriu vývinu, výchovy 
a vzdelávania. V tejto súvislosti treba uviesť, že M. Montessoriová vytvorila origi-
nálnu pedagogickú teóriu, ktorá je špecifi cká nielen systémovým poňatím edukácie, 
ale aj špecifi ckým pojmoslovím. 

Predložený príspevok má dva ciele:
1/ Analyzovať podstatu teórie vývinu, výchovy a vzdelávania. Poukázať na to, 

akým spôsobom môže rešpektovanie vývinových zákonitostí a špecifi cky utvá-
rané vzdelávanie prispieť k tomu, že si dieťa postupne a zvnútra vytvorí schop-
nosti sebadisciplíny a to bez toho, aby bolo osobitne vychovávané.

2/ Poukázať na terminologické a systémové odlišnosti v poňatí teórie výchovy, ako 
ju poznáme z aktuálnych učebníc (A. Gogová, Kročková, Š, Pintés, G. 2004). 

ANTROPOLOGICKÉ ZÁKLADY TEÓRIE VÝCHOVY

Pri štúdiu pedagogických spisov M. Montessoriovej môže prekvapiť chápa-
nie detského učenia sa nie ako hry, ale práce. Zvykli sme si považovať hru za 
najprirodzenejšiu aktivitu dieťaťa. Rovnako sa stalo prirodzeným – chrániť dieťa 
pred záťažou jeho nosením a vozením, najmä ak je dieťa ešte malé. Pedagogika sa 
začala ponímať ako veda a prax, ktoré sú zamerané na pomoc dieťaťu, humaniz-
mus vo výchove a vzdelávaní sa stal programovým základom súčasnej edukácie. 
V kombinácii so snahou zabezpečiť maximálne pohodlie dieťaťu však nebadane 
dochádza k niečomu, čo v zmysle pedagogiky Márie Montessoriovej významne 
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blokuje celkový rozvoj dieťaťa, prirodzený rozvoj jeho intelektu, samostatnosti 
a následne aj vývoj sebadisciplíny (vnútornej disciplíny dieťaťa).

Súčasný spôsob života, dôraz na pohodlie, ale aj potreba rýchlych presunov 
v priestore, ochrana dieťaťa pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia ob-
medzujú pôsobenie dôležitej prirodzenej sily, stimulujúcej mentálny a sociálny 
vývin dieťaťa, ktorou je pohyb. Práve zmysluplnému pohybu dieťaťa M. Mon-
tessoriová pripisovala kľúčový význam vo výchove.

Ak chceme chápať aktivitu detí a rozumne ju viesť, musíme sa snažiť poro-
zumieť všeobecnej podstate pohybu v rámci vesmíru, kde je každá forma života 
závislá od zmysluplného pohybu, ktorý má dôsledky, ktoré vysoko prekračujú jej 
vedomie (Absorbujíci mysl, 2003, s. 102) 

M. Montessoriová zdôrazňovala, že dnešné predstavy a výchovné princípy sú 
príliš zamerané na sebazdokonaľovanie a sebarealizáciu. To, čo vo výchove potre-
bujeme, je obrátiť pohľad na fi lozofi cký a pedagogický význam pohybu. „Hneď, 
ako pochopíme skutočný význam pohybu, táto sebastrednosť musí automaticky 
zmiznuť“ (Absorbující mysl, 2003, s. 101).

V pohybe možno vidieť nástroj pochopenia svetového poriadku, života spo-
ločnosti, poriadku vlastného života, čo samo o seba prináša silné pocity uspokoje-
nia a vyrovnanosť mysle.

Nie je na svete nič, čo by nehralo určitú rolu vo vesmírnom poriadku. A pokiaľ 
sme nadaní duševným bohatstvom, estetickým cítením a kultivovaným svedomím – 
nie je to pre naše vlastné potešenie, ale preto, aby toto nadanie mohlo byť využíva-
né v prospech všetkých a aby sme zaujali nám určené postavenie v obdivuhodnom 
usporiadaní všetkého existujúceho (Absobující mysl, s. 97).

Pohyb je fenomén, ktoré odlišuje živú a neživú prírodu. M. Montessoriová bola 
presvedčená o tom, že pohyb všetkých živých foriem riadi neviditeľná energia, na-
zvala ju „hormé“. Pohyb má podľa nej nejaký vyšší, spoločenský, jednotlivca presa-
hujúci význam. Ak by čo i len na mesiac ustala práca ľudí, spoločnosť by sa zrútila. 
Ak by ustal pohyb v prírode, svet by sa stal neobývateľným (tamže). Nevyhnutnosť 
pohybu pre zachovanie existencie sveta prírody a človeka (spoločnosti) M. Mon-
tessoriová vykreslila názorne: ak by ustal pohyb vzduchu, všetko živé by zasiahol ne-
predstaviteľný zápach (vysoké percento jedovatých plynov), ak by ustal život hmyzu, 
bol by ohrozený život rastlín a tak podobne až po život človeka v spoločnosti (tamže, 
s. 101). Pohyb má v systéme poriadku sveta sociálny (duchovný) význam.

POHYB A SLOBODA

Zmysluplný pohyb je nástrojom nadobúdania nezávislosti vychovávaného die-
ťaťa. Nezávislosť, sloboda dieťaťa sa často automaticky spája s tým, že sa vycho-
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vávateľ čiastočne alebo úplne vzdáva autority prikazovania dieťaťu v prospech 
rozhodovania sa samotného dieťaťa. Nezriedka sa potom dieťa stane tým, kto ur-
čuje situácie, priamo alebo nepriamo prikazuje (J. Prekopová 1993, 2001). „Ale 
pán, ktorý potrebuje niekoho, komu rozkazuje (teda sluhu), už týmto prostým fak-
tom preukazuje svoju podriadenosť“, ...“ten, kto si necháva slúžiť, miesto toho, 
aby prijal pomoc, vzdáva sa v istom zmysle svojej nezávislosti... Ako ľudia by sme 
si mali jeden druhému pomáhať, pretože sme spoločenské bytosti. Ak bude takýto 
postoj v spoločnosti prevažovať, vtedy sa bude sa človek cítiť skutočne slobodne. 
(M. Montessoriová: Objevování dítěte 2001, s. 41) 

Deti majú prirodzený inštinkt pomáhať, utešovať, ak je to potrebné. Deti si pri-
rodzene nepomáhajú tam, kde to nie je potrebné, čo však často s dobrým úmyslom 
robia dospelí. Dobre mienenou „pomocou“ brzdia pohybový vývin a obmedzujú aj 
prirodzený rozvoj inteligencie. „Je teda nad všetku pochybnosť, že nie je správne 
dieťa voziť alebo nosiť, ale že je potrebné nechať ho čo najviac behať a ak si praje 
zamestnávať svoje ruky, potom je na nás, aby sme mu poskytli predmety, umož-
ňujúce precvičovať nejaké stimulujúce činnosti. (Absorbující mysl,2003, s. 106)

POHYB A INTELIGENCIA

Pohyb je veľmi úzko spojený s inteligenciou. Aj samotný duševný život a práca 
intelektuála (vrátane reči) je prejavom pohybu.“ Aj tí najväčší fi lozofi  museli písať 
alebo hovoriť, aby sa podelili o svoje myšlienky. A oba procesy, písanie a hovore-
nie vyžadujú svalový pohyb. Akú cenu by mali ich myšlienky, keby ich nedokázali 
odovzdať iným? (Absorbujúci mysl, s. 97) V tejto súvislosti treba upozorniť, že 
uvažovanie o účelom pohybu treba vždy vnímať v kontexte celostnosti telesno-du-
ševnej bytosti dieťaťa. A vždy, keď budeme hovoriť o význame pohybu pre rozvoj 
intelektu, bude s tým súvisieť aj zmyslová činnosť dieťaťa, aj jeho emocionalita 
a sociálne vzťahy. Ak uvažujeme o človeku, ako súčasti univerza, musíme vidieť 
sociálny rozmer pohybu a sociálny rozmer práce človeka.

Mozog, zmysly a svaly tvoria, podľa M. Montessoriovej relačnú (vzťahovú) 
sústavu. Predovšetkým činnosť rúk, iniciovaná intelektom a sprevádzaná zmysla-
mi je vzťahovaná k iným ľuďom, živým bytostiam a veciam. 

Z biologického hľadiska môžeme v človeku rozlišovať dve sústavy: vegetatívnu 
a relačnú sústavu. Vnútorné orgány, ako srdce, pľúca patria do sústavy vegeta-
tívnej, nakoľko človeku zabezpečujú život. Pokiaľ sa staráme o pohodlie a nepes-
tujeme prácu v prospech iných, podporujeme vegetatívnu sústavu človeka a za-
nedbávame relačnú sústavu. „Keď sa hovorí o duševnom rozvoji, mnohí ľudia sa 
pýtajú, čo s tým má pohyb spoločné. Chceli by hovoriť výhradne o mysli. Taktiež keď 
uvažujeme o intelektuálnej činnosti, predstavujeme si človeka nehybne sediaceho. 
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Duševný rozvoj človeka však nie je iba spätý s pohybom, priamo od neho závisí 
(2003, s. 98-99). 

„Jedna z najväčších chýb v dnešnom uvažovaní je nazeranie na pohyb ako na 
niečo oddelené od ostatných vyšších funkcií“ (tamže, s. 98). Uvažujeme o svojich 
svaloch ako o nástroj na zlepšenie fyzickej kondície, zlepšenie spánku, trávenia, 
dýchania. Vo svete fyziológie to znamená, ako by sme z princa urobili posledného 
sluhu. Pohyb, aj keď to nie je na prvý pohľad jasné, je významným faktorom nie-
len intelektuálneho, ale aj sociálneho vývinu dieťaťa. 

POHYB A SOCIÁLNY A MORÁLNY ŽIVOT

Pohyb a  práca rúk má veľký morálny význam, to si ešte staré kultúry uvedo-
movali. „Intelekt dieťaťa sa môže do iste miery rozvíjať bez pomoci rúk. Akonáhle 
sa však rozvíja spoločne s činnosťami ruky, dosahuje ďaleko vyššiu úroveň a dieťa 
sa stáva silnejšou osobnosťou. (tamže, s. 194). Dokonca by sa zdalo, že samo-
statným zmyslom inteligencie je viesť prácu rúk. Ak by pre intelektuálnu činnosť 
ľudia používali iba reč, nezostali by hodnoty, vytvorené umom a rukou. 

Duševné schopnosti (nadanie, talent) M. Montessoriová považovala za určitú 
formu bohatstva, za dar, ktorý nemá byť využívaný egoisticky. Duševné schop-
nosti by mali byť prejavené a zužitkované, musia byť „v spoločenskom obehu“. 
Ani sama duševná dokonalosť, vyvíjaná samoúčelne nemá hodnotu. Príroda nás 
obdarila mnohými schopnosťami, ktoré treba rozvíjať, ale aj využívať na prospech 
ostatných. K týmto myšlienkam M. Montessoriová doložila zistenia z histórie. 
Upozornila na múdrosť starých kultúr (Egypt), v ktorých si, podľa nápisov z ar-
cheologických nálezísk, prácu rúk vysoko cenili a bol im zrejmý vzťah medzi 
manuálnou zručnosťou, mravnou silou a pevnými zásadami (tamže s. 104). 

Rukou vedený, zámerný pohyb vnáša do duše dieťaťa vedomie. Pohyby die-
ťaťa sú najskôr nevedomé, refl exívne, nekooridnované. Na základe zmyslového 
vnímania a  z vnútornej potreby spojiť sa so svetom, siaha dieťa po predmetoch 
vo svojej blízkosti. Ak sa naučí zámerne (vedome) uchopovať predmety, zakladá 
si schopnosť pracovať so sociálnymi vzťahmi. Činnosť rúk je potrebná pre rozvoj 
schopnosti utvárať a ukončovať sociálne vzťahy. Čím jemnejšia je činnosť rúk, 
čím jemnejšie je zmyslové rozlišovanie, tým priaznivejšie predpoklady pre sociál-
ny život dieťaťa výchova utvára.

Dieťa vo veku 18 mesiacov sa dostáva do zvláštnej vývinovej situácie. Schop-
nosť používať dolné končatiny, používať ich na pohyb v priestore vytvára pred-
poklad pre osobnostnú integráciu, ktorá je navonok pozorovateľná v integrácii 
a harmonizácii pohybov horných a dolných končatín. Ak sú nohy ďalším nástro-
jom oslobodenia dieťaťa, veci, ktoré nosí, mu bránia myslieť na seba. Koordinácia 
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pohybov horných a dolných končatín sprevádzaná sústredenou zmyslovou činnos-
ťou sa stáva nástrojom rozvoja prosociálnosti dieťaťa. 

PRACOVNÉ ČINNOSTI – ZÁKLAD PEDAGOGIKY

V pedagogike M. Montessoriovej vedenie dieťaťa predpokladá súladné pôso-
benie s kozmickým plánom, konkrétne – rešpektovanie vnútorného vývinového 
plánu dieťaťa, ktoré sa navonok prejavujú v podobe senzitívnych fáz.

Rozhodujúci význam pre rozvoj intelektu má ruka, pohyby rúk. Spočiatku sú 
pohyby rúk dieťaťa refl exné, postupom času dieťa zameriava pozornosť na ruku 
a vytvára sa schopnosť vedomých pohybov (uchopovanie, púšťanie predmetov). 
Asi od 6. mesiacov je uchopovanie predmetov zámerné. Ruka pomáha rozvoju 
zmyslového vnímania, zjemňovanie zmyslového vnímania napomáha rozvoju 
myslenia. Mohli by sme zhrnúť, že ruka vťahuje vedomie do pohybov dieťaťa. Ve-
domý život dieťaťa je viazaný na pohyb ruky. „Ruky sú nástrojom ducha a práca je 
telesným cvičením v službách mysle“. (Objevování dítěte 2001, s. 54). Činnosťou 
ruky sa zjemňuje duch, zmysly a pohyb, činnosťou ruky sa zároveň napriamuje do 
stavu pozornosti celé telo: duch, zmysly a pohyb sa zjednocujú (H. Helmingová 
1992, s 94). Intelekt a ruka, zmysly a pohyb sa koordinujú a dieťa tak získava in-
formácie o štruktúre priestoru. Poznáva svet, aktívne sa vžíva do poriadku blízke-
ho prostredia a sveta. 

Ak aj hovoríme o zmyslovej výchove, nejde tu iba o tréning zmyslov. Iba 
zapojenie ruky robí cvičenie úplným, schopnosť rozlišovania zmyslových vne-
mov sa zjemňuje pomocou pohybov ruky (rúk). Senzomotorická koordinácia ako 
stav bytostného sústredenia na činnosť rúk umožňuje poznávanie a zároveň na-
stoľuje vnútornú rovnováhu. Ak sa prstíky dieťaťa učia rozlišovať jemné odtiene 
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hmatových doštičiek, duch zároveň získava schopnosti jemného rozlišovania kva-
lít (H. Helmingová 1992, s. 94). Jemné pohyby rúk, spojené so zaujatím zmyslov 
vytvárajú zvláštny fenomén vnútorného zaujatia činnosťou, ktorý M. Montessorio-
vá nazvala polarizáciou pozornosti. Ruka sa stará o polarizáciu pozornosti a du-
chovná sloboda sa dostavuje iba jej prostredníctvom. Senzomotorická koordinácia 
je cestou k duševnej rovnováhe a tým aj k sebaovládaniu a vnútornej disciplíne. 
Kto nemá dušu v rovnováhe, nevie sa sústrediť a chýba mu sebaovládanie. Ťažko 
sa dokáže podriadiť vôli cudzích, nie to ešte nasledovať morálne princípy, ktoré 
intelektuálne prijal. Je to ruka, ktorá sa môže stať a u majstrov sa stáva nástrojom 
dokonalosti pohybu. Ruka môže budovať charakter.

POJMOSLOVNÉ A SYSTÉMOVÉ ŠPECIFIČNOSTI 
TEÓRIE VÝCHOVY (TEÓRIE EDUKÁCIE) MÁRIE 
MONTESSORIOVEJ

Teória výchovy, či ju už chápeme ako teóriu vychovávania, alebo fi lozofi u vý-
chovy je v súčasnosti aktuálnou a publikačne príťažlivou témou. Pre prax výchovy 
(vychovávania) bolo vytvorených veľa programov výchovy s rôznymi ťažiskami: 
podpora zdravého vývinu emocionality (Program The second Step – „Srdce na 
dlani“, Responsive Classroom), so zameraním na posilnenie kooperácie a vytvá-
ranie bezpečného sociálneho prostredia, podporu pozitívneho myslenia a konania 
(Positive Action). Vytvorené boli dokonca aj programy, zamerané na systematic-
kú mravnú výchovu, napríklad o komplexný program s názvom Good Character, 
ktorý okrem metodiky (mravnej) výchovy obsahuje aj diagnostické kritériám na 
posudzovanie výsledkov výchovy (podrobnejšie M. Matulčíková 2008). Aj v pod-
mienkach SR vznikali a vznikajú v hojnom počte intervenčné, tiež preventívne pe-
dagogické (aj sociálno-psychologické) programy. Teoreticko-psychologická báza, 
z ktorej uvedené programy vychádzajú má základ v dielach S. Feuda a E. Fromma, 
J. Piageta a K. Kohlberga, A. Adlera, C. Rogersa a ďalších.

Z fi lozofi cky orientovaných monografi ckých prác k tematike teórie výchovy treba 
aspoň ilustračne uviesť práce M. Zelinu, B. Śliwerského, M. Strouhala a R. Jedličku.

Ak by sme mali zhrňujúco odpovedať na otázku: V čom pedagogická koncep-
cia M. Montessoriovej prispela k rozvoju metateórie výchovy – je to v prvom rade 
preukázanie tesnej súvislosti medzi vývinom, výchovou a vzdelávaním. Ukázalo 
sa, že pedagogické uchopenie vývinových potrieb osobnosti dieťaťa, podpo-
rené organizáciou a metodikou vyučovania (presnejšie stimuláciou učenia sa 
dieťaťa a žiaka) prirodzene vedie k rozvoju sebadisciplíny žiaka. V tomto as-
pekte – vo fi lozofi ckom a v pedagogickom význame pohybu a práce rúk, zostala 
teória výchovy M. Montessoriovej nedocenená. Je pravdou, že manuálna práca, 
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šport a práca pre iných – sú témami niekoľkých pedagogických konceptov, tie však 
neboli spracované v takýchto širokých súvislostiach. Poukázať treba tiež na veľ-
mi dôkladne prepracovanú pedagogická diagnostika dieťaťa, ktoré sleduje jeho 
vzdelávací vývin výchovu a vzdelávanie. Ďalším dôležitým fi lozofi cko-psycho-
logickým poznatkom M. Montessoriovej je pedagogický potenciál vývinovej sily 
sebazdokonaľovania, ktorú M. Montessorivá v kontexte ontogenetického vývinu 
popísala a analyzovala. Rozvíjajúca sa osobnosť dieťaťa a vývinové zákonitosti 
sa manifestujú v pohybe tela a tento pohyb je hybnou silou intelektového a soci-
álneho vývinu. Aj neskoršie problémy v intelektovom, alebo sociálnom vývine 
môžu mať korene v zanedbanej pedagogickej starostlivosti, ktorá sa týkala práve 
pohybov a práce rúk. 

Priorita vývinových potrieb dieťa, rešpekt voči osobnosti rozvíjajúceho sa 
dieťaťa, ako aj vedecké poznatky psychodidaktiky sa logicky premietli do špe-
cifi ckej pedagogickej terminológie. Preto sa v kontexte organizácie vyučovania 
používa termín pripravené prostredie a didaktický materiál a nepíše sa o or-
ganizačných formách učenia sa alebo vyučovania, či výchovy. Psychodidakti-
ka je v metodických postupoch prítomná vo všeobecnej didaktickej rovine už pri 
presnej práci s didaktickými cieľmi, ako aj v náčrte metodiky stimulácie učenia sa 
dieťaťa v podobe trojstupňovej lekcie (pre predškolské vzdelávanie). Trojstup-
ňová lekcia predstavuje metodický rámec postupu rozvoja špecifi ckého poznania 
(čítanie, písanie, matematika, prírodovedné poznanie) v postupnosti od konkrétne-
ho k abstraktnému. 

K menej známym znakom pedagogickej teórie M. Montessorovej patrí jej 
psychoanalytický rozmer, ktorý vychádza z názorov na to, ako sa u dieťaťa roz-
víja intelekt a charakter. Didaktický materiál detí predškolského veku má v sebe 
zakomponovanú ideu, ktorú si dieťa osvojuje akoby skryto, spravidla aktívnou 
pohybovou činnosťou, najmä rúk. Prostredníctvom práce s ružovou vežou sa neve-
domá inteligencia spája s kvadratickými postupnosťami, pri rozkladaní a skladané 
binomickej či trinomickej kocky sa takto nevedome spája s podstatou týchto mate-
matických viet. Mostom medzi preferentne vzdelávacím a preferentne výchovným 
pedagogickým pôsobením je jav zvláštnej učebnej koncentrácie, nazvaný polari-
zácia pozornosti. Stáva sa hybnou silou rozvoja sebadisciplíny a to práve preto, že 
sa v ňom potvrdzuje osobná zmysluplnosť učenia sa dieťaťa, žiaka.

V aplikácii na výchovu, chápanú ako podporu morálneho a sociálneho vývinu 
je psychoanalytické chápanie tohto procesu jasne proaktívne. Ak chceme, aby 
dieťa, žiak prospievali morálne, musíme v útlom veku dieťaťa vytvárať situácie, 
ktoré poskytujú nevedomej zložke psychiky podnety na rozvoj schopností morál-
ne a prosociálne konať. Takto môžeme dieťa pripraviť na pochopenie morálnych 
hodnôt v čase, keď bude na to intelektuálne zrelé. Ako ukázali naše analýzy, tieto 
situácie sa dotýkajú práve pohybových aktivít, najmä aktivít praktického života. 
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Proaktívne psychoanalytické pôsobenie činností detí bol zrejme dôvod, prečo 
M. Montessoriová odmietala rozprávky (s nejasným psychoanalytickým zákla-
dom), ako výchovný prostriedok. Uprednostňovala aktívnu činnosť zameranú na 
poznávanie sveta, ktoré sa pred dieťaťom rozprestieral.

V otázkach vzťahu výchovy a vzdelávania (vyučovania), ako vyplynulo z na-
šich analýz, iba zmysluplné vzdelávanie, vychádzajúce z vývinových potrieb die-
ťaťa a využívajúce vnútorné sily, môže viesť k utvoreniu sebadisciplíny dieťaťa. 
Vzdelávanie sa prepája s výchovou a dieťa rozvíja svoje schopnosti regulovať 
vlastné správanie a vytvárať harmonický vzťahy so svojím prostredím. Výchova 
má základ v zmysluplnom vzdelávaní. 
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RESUMÉ

Abstract: The paper is based on an analysis of the educational terminology and in more 
detail analyzes the theory of development, education and training by M. Montessori. It 
briefl y evaluates the contribution of M. Montessori pedagogical system in context of theory 
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and metatheory of education. It draws attention to the importance of a comprehensive 
educational approach. As the most important benefi t of pedagogical theory by 
M. Montessori ist a development of child‘s self-discipline. As new, it brings terminological 
systemic connection of this theory with the general theory of education.

Key words: Theory of education, metatheory of education, theory of education by 
M. Montessori, philosophy of movement, pedagogy of movement. 
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
PAEDAGOGICARočník 31 Bratislava 2019

SPOLOK ĽUDOVÍT ŠTÚR – SPOLOK ŠTUDENTOV 
FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO

Janka MEDVEĎOVÁ

Anotácia: Nedávno sme oslávili prvú storočnicu Univerzity Komenského, ktorá má v na-
šich dejinách od jej vzniku až po súčasnosť veľký význam. Univerzita je významným 
národným a kultúrnym centrom a je nevyhnutne spojená, či ovplyvnená aj politicko-spo-
ločenskými súvislosťami. Integrálnou súčasťou univerzít sú jej poslucháči, ktorí sa stávajú 
členmi akademickej obce (cives academici). Študenti okrem absolvovania predpísaných 
prednášok a cvičení upevňovali vzájomné vzťahy a podporovali stavovsko-študentské zá-
ujmy účasťou v študentských spolkoch. Ich cieľom bolo usporadúvať prednášky, diskusie, 
zveľaďovať knižnicu a čitárne, ale i organizovať odborné vychádzky a zušľachťovať štu-
dentskú dušu v zmysle starogréckeho scholé (činnosť vo voľnom čase pre duševné a in-
telektuálne povznesenie). Príspevok má za cieľ analyzovať študentské spolky Univerzity 
Komenského, predovšetkým spolok študentov Filozofi ckej fakulty – Ľudovít Štúr, jeho 
ciele, činnosti a aktivity v čase mimo predpísanej výučby.

Kľúčové slová: vznik Univerzity Komenského, študentské spolky, spolok Ľudovít Štúr, 
spolok Právnik, spolok Medik, akademická YMCA

Po vzniku Univerzity Komenského v roku 1919 (375/1919 Zb. z.) sa činnosť 
jednotlivých jej fakúlt začala postupne a sľubne rozvíjať. Hoci v prvých rokoch exis-
tencie bratislavskej univerzity bola naďalej centrom slovenského študentstva Praha 
s najväčším slovenským vysokoškolským spolkom Detvan, od 20. rokov 20. sto-
ročia postupne vznikali aj stavovské organizácie poslucháčov Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Vo februári roku 1923 sa z Prahy na Slovensko presťahovala 
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centrálna študentská organizácia Zväz slovenského študentstva. A na jednotlivých 
fakultách UK začali vznikať a organizovať sa nové študentské spolky, čo oživilo 
doterajší študentský život aj v čase mimo vyučovania. 

Cieľom fakultných spolkov mali byť činnosti, ktoré napomáhali študentom 
v ich štúdiu (besedy, prednášky, budovanie knižníc a čitární), získaní fakultnej 
príslušnosti a spoločenského sa začlenenia do odborovej komunity, spoločné plesy 
a bály, ale i sociálna podpora chudobných študentov. Všetky spolky podliehali 
svojimi stanovám, ktoré museli schváliť Akademický senát a Policajný riaditeľ 
v Bratislave.

Študentské spolky podliehali všeobecným spolkovým predpisom, hlavne o za-
kladaní spolkov, pričom akademické úrady mohli v zmysle univerzitného disci-
plinárneho poriadku zakázať študentom zúčastňovať sa aktivít určitých neštu-
dentských spolkov, ak si to vyžadovali univerzitné záujmy. Študenti osobne niesli 
zodpovednosť za svoju činnosť v spolku a boli si vedomí, že voči nim môže byť 
uznesené disciplinárne konanie.

Podľa stanov prostriedkami na dosiahnutie cieľa mali byť: „prednášky, knižnica 
(odborná, vzdelávajúca i zábavná), čitáreň, študovňa, vydávanie odborných kníh 
a oboznámenie sa s ostatnou literatúrou, vedecké vychádzky, sekcie, rozpravy a kur-
zy; divadelné predstavenia, akadémie, slávnosti, plesy i výlety atď., jednanie s úrad-
mi, so spolkami a jednotlivcami, spolupracovanie s vedeckými, osvetovými a vzdelá-
vajúcimi spolkami na Slovensku, starosť o hmotné potreby členov.“ (AUK, f. RUK, 
Spolok slovenských medikov, Stanovy Spolku československých medikov, a. š. 124)

Členovia spolkov mali právo „užívať všetky prostriedky spolku, rokovať, hla-
sovať, podávať návrhy, činiť dotazy vo všetkých spolkových a valných zhromaž-
deniach, voliť a byť voleným, podávať výboru návrhy v spolkových záležitostiach, 
žiadať zvolanie valného zhromaždenia, ak s tým súhlasí pätina činných členov, 
nosiť odznak spolku. Povinnosťou členov bolo dodržiavať schválené stanovy, 
šetriť všetky ustanovenia valných zhromaždení a výboru, podľa možnosti zúčast-
niť sa na schôdzach, prednáškach a rozpravách, platiť ustanovený spolkový prí-
spevok, dbať na čestné záujmy spolku, na dosiahnutí cieľov horlivo pracovať; 
člen spolku prestáva byť ten, kto písomne oznámil výboru, že vystupuje zo spol-
ku, kto neobnovil svoje členstvo, ten kto výborom alebo valným zhromaždením 
bol vylúčený.“ (Tamže)

Na začiatku bola práca fakultných spolkov deklarovaná v duchu nestraníckosti 
a apolitickosti, no skôr či neskôr ich poznačili ideologické vplyvy alebo politické 
presvedčenie jej členov. Ako uvádza V. Tamášová (1995, s. 50-53) poslucháči ktorí 
boli politicky aktívni, predstavovali časom rôznorodú masu – komunisti, socialisti, 
agrárnici, prívrženci koaličných strán, ľudáci či autonomisti. Názory študentov sa 
postupne odzrkadľovali v postojoch k dôležitým spoločenským otázkam – hrozba 
fašizmu, nacionalizmus, vzťah k Sovietskemu zväzu, predvojenská príprava štu-
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dentov či vzťah inteligencie k pracujúcemu ľudu. Fakultné organizácie sa stávali 
centrom politickej výmeny názorov. Rozdiel medzi nimi bol však v ich zameraní. 

Kultúrno-výchovná činnosť fakultných spolkov na Univerzite Komenského 
bola počas ich existencie na rôznej úrovni. Vyskytovali sa obdobia keď kultúr-
no-výchovná činnosť patrila k súčasti celkovej práce spolku, zakladali kultúrne, 
zábavné tlačové odbory a komisie, ktoré boli koordinátorom kultúrno-výchovnej 
činnosti mládeže v spolku. No boli aj časy, v ktorých sa kultúra izolovala od os-
tatnej činnosti.

Spolky mali svoju organizačno-personálnu štruktúru, s jemnými rozdielmi. 
Spolok riadilo valné zhromaždenie (riadne i mimoriadne), spolkové schôdzky, 

správny výbor volený na jeden rok. Riadne valné zhromaždenia sa organizovali 
pravidelne v prvom mesiaci každého semestra. Mimoriadne vždy, keď ho výbor 
uznal alebo pätina činných členov žiadala. Každé valné zhromaždenie sa oznámilo 
5 dní pred konaním. Aby valné zhromaždenie platne rozhodovalo, bola potrebná 
prítomná štvrtina činných členov.

Správny výbor bol volený valným zhromaždením na začiatku roku a doplňujú-
ce voľby sa mohli konať i počas roku. Pozostával zo starostu/predsedu, miestosta-
rostu/podpredsedu, pokladníka, I. konateľa, II. konateľa, knihovníka, archivára, 
novinára a zápisníka, ktorý bol zároveň i správcom domu. Správny výbor sa sa-
mostatne schádzal najmenej raz mesačne kvôli poradám o spolkových záležitos-
tiach. Schôdza výboru bola kompetentná vtedy, ak bola prítomná väčšina členov. 
V prípade rovnosti hlasov rozhodoval predseda. Ak sa člen výboru nedostavil 3x 
po sebe na schôdzku, bol považovaný za vylúčeného. Na schôdzkach výboru mal 
právo zasadať delegát profesorského zboru Lekárskej fakulty v Bratislave. 

Správny výbor riadil všetky záležitosti spolku, pokiaľ nespadali do pôsobnosti 
spolkovej schôdzky či valného zhromaždenia.

Starosta/predseda stál na čele spolku, predsedal vo výbore, spolkových schôdz-
kach, valných zhromaždeniach, zvolával schôdzky výboru, povolával náhradní-
kov, podpisoval listiny, účty k výplate spolu s jedným členom výboru, zastupoval 
spolok pred inými osobami a úradmi. Mal rozhodujúci hlas vo všetkých vedľaj-
ších výboroch, sekciách, odboroch a komisiách, mal právo veta až do rozhodnutia 
správneho výboru. Starosta mal právo zakázať užívanie miestností a mena spol-
ku členovi, ktorý porušil stanovy spolku alebo jednal proti záujmu spolku, až do 
rozhodnutia správneho výboru alebo súdu. Miestostarosta/podpredseda zastupoval 
starostu vo všetkých jemu vlastných právach a povinnostiach, keď starosta svoju 
prácu vykonávať nemohol. Pokladník podpisoval spoločne so starostom jedným 
členom výboru listiny, ktoré sa týkali fi nančných záležitostí spolku, vyberal prí-
spevky, uschovával majetok spolku, ručil zaň. Tiež vyplácal povolené výdavky 
podľa paragrafov. Podával správy výboru a schôdzam o stave kasy. Pokladník 
musel disponovať sporiteľnou knižkou, cennými listinami a vymáhal dlhy. Prvý 
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konateľ/prvý tajomník referoval na schôdzkach o záležitostiach spolku, pričom 
vykonával uznesenia, obstarával všetky kancelárske záležitosti a podpisoval spo-
lu so starostom listiny vychádzajúce zo spolku. Druhý konateľ/druhý tajomník 
obstarával spoločne s prvým konateľom všetky kancelárske záležitosti spolku 
a v prípade potreby zastupoval prvého konateľa. Knihovník mal na zodpovednosť 
knižnicu a jej administráciu. Archivár a novinár viedli spolkový archív, spravovali 
čitáreň a odovzdávali knihovníkovi úplne ročníky časopisov. Zapisovateľ zosta-
voval a viedol zoznam členov, zapisoval zápisnice valných, spolkových a výboro-
vých schôdzí. Takisto ako správca opatroval nehnuteľný majetok spolku. Majetok 
spolkov tvoril výdajný majetok, ktorý slúžil na krytie všetkých výdavkov spolku 
a doplňujúce príspevky členov či dary.

SPOLOK ČESKOSLOVENSKÝCH MEDIKOV 
V BRATISLAVE – MEDIK

Medik – Spolok československých medikov v Bratislave bol založený ako prvý 
už v roku 1920. V priebehu 30. rokov sa stal druhým najväčším spolkom. Spolok 
stavovsky združoval poslucháčov medicíny v Bratislave. História spolku je úzko 
spätá s vybudovaním Univerzity Komenského. Vzrastajúci záujem študentov me-
dicíny o spolkové záležitosti podnietil vytvorenie tzv. prípravného komitétu pre 
založenie Spolku československých medikov v Bratislave popri Spolku českoslo-
venských medikov v Prahe. Jednou z úloh spomínaného komitétu bolo získať čo 
najväčší počet medikov slovenskej národnosti, ktorí študovali na iných univerzi-
tách, príp. aj českých medikov pre štúdium v Bratislave. Po valnom zhromaždení 
spolku medikov v Prahe sa zaviazalo 20 medikov z Česka, ako aj niekoľko slo-
venských poslucháčov z viedenskej univerzity, na štúdium medicíny v Bratislave.

Spolok Medik bol založený na valnom zhromaždení 5. marca 1920 ako záujmová 
stavovsko-národná organizácia, ktorá mala apolitický charakter a združovala poslu-
cháčov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Organizácia sa sú-
stredila na úlohy súvisiace s pestovaním lekárskych vied, posilňovaním národného 
povedomia, pestovaním umenia, s rozširovaním všeobecného vzdelania členov, udr-
žiavaním kontaktov medzi českými a slovenskými medikmi. Svoju pozornosť sústre-
dila aj na riešenie sociálnych i národnostných problémov, tak aj na záležitosti spojené 
so štúdiom či ubytovaním. (J. Macounová, 2013, 322-323). Sídlom organizácie sa 
stalo mesto Bratislava a rokovania prebiehali v slovenskom a českom jazyku.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrilo volenie protektora spolku na ná-
vrh výboru, volenie čestných členov spolkov na návrh výboru a previesť doplňo-
vacie voľby správneho výboru. Ďalej volenie dôverníkov súdu a ich náhradníkov, 
vykladať stanovy a meniť ich, ak s tým 2/3 prítomných členov súhlasila. Medzi 
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ďalšie úlohy valného zhromaždenia patrilo posudzovať a schvaľovať správy výbo-
ru, riešiť sťažnosti na výbor, ustanoviť príspevky, vylúčiť na návrh výboru členov 
zo spolku, uzniesť sa ohľadom zrušenia spolku či meniť spolkové poriadky. 

Spolkové schôdzky sa zvolávali podľa možnosti týždenne a boli kompetentné, 
ak bola pätina činných členov prítomná. Na schôdzkach sa referovalo, prednášalo, 
rokovalo a rozhodovalo o spolkových záležitostiach. Tiež sa volili spolkové komi-
sie a posudzovala sa ich činnosť. Na schôdzkach sa volili v prípade potreby dôver-
níci súdu a ich náhradníci. Vedecké prednášky a referáty sa mohli konať i keď bola 
menej ako 1/5 činných členov prítomná.

Spolok sa považoval za zrušený, ak to ¾ členstva vyžadovala. V takom prípade 
by sa spolok rozišiel, majetok by sa rozdal zboru profesorov Lekárskej fakulty 
v Bratislave, ostatný majetok by sa podľa paragrafu odovzdal Spolku českoslo-
venských lekárov.

Na fi nančné hospodárstvo a na správu knižnice dohliadali revízori účtov a kniž-
nice. Dvakrát ročne preskúmavali účty, vedenie kníh a prehliadali knižnice a ne-
smeli byť členmi výboru. Na valných zhromaždeniach oznamovali majetkový stav 
a stav knižnice a ručili za správnosť výkazov (tamže).

Koncom dvadsiatych rokov bol spolok už početnou organizáciou, keďže začal 
prijímať aj poslucháčov fakulty, ktorí mali inú národnosť ako českú či slovenskú 
a boli občanmi Československej republiky. I keď išlo spočiatku o pomerne malú 
organizáciu, od svojho vzniku sa aktívne podieľala na riešení všetkých aktuálnych 
problémov fakulty.

Činnosť spolku sa dala sledovať v podmienkach na vyučovanie a ubytovanie, 
pri pomoci študentom pochádzajúcim z fi nančne slabších pomerov a vo vzdeláva-
ní a kultúre. Najviac nepríjemností spôsobovali medikom v prvých rokoch existen-
cie fakulty otázky stravovania a ubytovania. Spolok taktiež inicioval dobudovanie 
univerzity a jej fakúlt. Bola tu snaha o zriadenie Prírodovedeckej fakulty, o výstav-
bu budov pre Právnickú a Filozofi ckú fakultu a o zriadenie Slovenskej techniky 
v Košiciach. Spolok žiadal postaviť i budovu teoretických ústavov Lekárskej fa-
kulty, v ktorej požadoval tri miestnosti – spolkovú miestnosť, čitáreň a knižnicu. 
Nevyhovujúce podmienky pre štúdium a ubytovanie vyvolávali študentské rezolú-
cie na zhromaždeniach spolku.

Spolok sa usiloval pomôcť sociálne slabším členom po stránke materiálnej, fi -
nančnej i organizačnej. Zasadzoval sa o zvýšenie rôznych štipendií aj za rozšírenie 
počtu rôznych podpôr študentom. Tým, že spolok založili ľudia, ktorí mohli vďaka 
nemu doštudovať a potrebovali k tomu časopisy, knihy i učebné pomôcky, sa úloha 
spojená s podporou sociálne slabších študentov zaradila do jedného z cieľov spol-
ku. Spolok Medik sa snažil pomáhať i zamestnancom fakulty, pričom navrhoval 
zvýšenie odmien demonštrátorov a vedeckých pomocných síl. Tiež sa zameriaval 
na zlepšenie zdravotného stavu medikov.
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Z hľadiska kultúrnych a vzdelávacích aktivít spolok spolupracoval s jednotliv-
cami i s vedeckými, vzdelávacími a osvetovými spolkami na Slovensku. Spolok 
upriamil svoju pozornosť tiež na organizovanie prednášok, vybudovanie odbor-
nej spolkovej vzdelávacej knižnice a študovne. Organizoval tiež kurzy, rozpravy 
a vedecké exkurzie, v ktorých sa členovia učili organizovať kultúrne podujatia 
či divadelné predstavenia, ďalej akadémie, výlety a slávnosti. Medzi podujatia, 
vďaka ktorým bolo možné získať fi nančné prostriedky pre spolok, patrili majá-
lesy a plesy. (Macounová, J., 2013) Práve spolok Medik usporadúval pravidelné 
medické čaje o piatej. O štúdium na Lekárskej fakulte prejavovali záujem nielen 
domáci ale i zahraniční študenti. Na začiatku tridsiatych rokov tvorili skoro polo-
vicu študentov. (Tamže)

PRÁVNIK – SPOLOK POSLUCHÁČOV PRÁV 
V BRATISLAVE

Najväčším fakultným spolkom sa stal spolok Právnik – Spolok poslucháčov 
práv na UK v Bratislave, ktorý bol založený v roku 1923. (M. Vietor, 1969, s. 221)

„Právnik“, alebo Spolok československých poslucháčov práv na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol spolok, ktorý podporoval čle-
nov vo vzdelávaní v odbore právnych a štátnych vied. Podporoval ako domáce 
i zahraničné kontakty, takisto aj odborné a spoločenské kontakty. Spolok bol apo-
litického charakteru bez konfesionálnych ideí. Rokovacia reč spolku bola česká 
i slovenská. Na dosiahnutie cieľov spolku slúžili prednášky, čítania, právnické 
rozpravy. Takisto čitáreň, knižnica i študovňa, vydávali sa právnické štátno-ve-
decké knihy a litografi e. Podporu členov tvorili i odborné vychádzky a zába-
vy. Spolkový majetok pozostával z členských príspevkov a darov. (AUK: fond 
RUK, Spolok poslucháčov práv v Bratislave – Právnik, Stanovy spolku „Práv-
nik“ v Bratislave, a. š. 124) 

Členovia spolku pripravovali aj odborné vychádzky, majálesy, reprezentačné 
večierky právnikov a každoročný Reprezentačný všeprávnický rout. Členovia 
spolku, ako sme už vyššie uviedli, sa delili na čestných, zakladajúcich, prispie-
vajúcich a činných. Čestným členom sa stal ten, kto sa zaslúžil o rozvoj spolku, 
o rozvoj československého právnictva, a bol prijatý valným zhromaždením dvoj-
tretinovou väčšinou bez rokovania. Zakladajúcim členom bol ten, ktorý zaplatil 
príspevok naraz alebo v piatich ročných splátkach, stanovený valným zhromaž-
dením. Prispievajúcim členom sa stal člen, ktorý prispieval ročným príspevkom, 
stanoveným valným zhromaždením, na spolkové účely. Činným členom mohol 
byť každý právnik počas svojho štúdia od začiatku až po absolutórium a päť rokov 
po ňom. O prijatí členov rozhodoval výbor na schôdzke.
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Členovia spolku Právnik mali právo zúčastňovať sa schôdzí, prednášok, roz-
práv, používať spolkovú knižnicu, podávať výboru a valnému zhromaždeniu ná-
vrhy, dotazy a sťažnosti, nahliadať do listín a všetkých kníh spolku pod dohľadom 
člena výboru, zaobstarávať si knihy a litografi e predávané spolkom za členskú 
sumu, zúčastniť sa zábav a vychádzok pod záštitou spolku. Činným členom prislú-
chalo právo voliť a byť voleným, hlasovať na spolkových schôdzkach, navrhovať 
čestných členov valnému zhromaždeniu a žiadať zvolanie valného zhromaždenia 
zo špecifi ckých príčin. Každý člen spolku Právnik bol povinný zachovávať stano-
vy a všetky ďalšie ustanovenia valného zhromaždenia i platiť členský príspevok. 
Členstvo bolo zrušené, ak sa člen sám zriekol členstva, oznámil to písomnou for-
mou výboru, alebo ak ho súd zo spolku vylúčil. (Tamže) Záležitosti spolku riadilo 
valné zhromaždenie a výbor. Členské schôdzky sa mohli konať za prítomnosti 
akéhokoľvek počtu členov. Výbor sa skladal z predsedu a 12-tich členov. Výbor 
sa schádzal minimálne raz za 14 dní a uzniesol sa vtedy, ak bola prítomná aspoň 
polovica členov. Pri zhode hlasov sa bral do úvahy hlas predsedu.

ĽUDOVÍT ŠTÚR – SPOLOK POSLUCHÁČOV FILOZOFIE 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Ľudovít Štúr – Spolok poslucháčov fi lozofi e Univerzity Komenského v Brati-
slave – bol založený v roku 1922, ale aktívne začal pracovať až o rok neskôr. 
Spolok Ľudovít Štúr bola študentská organizácia pôsobiaca na Filozofi ckej fakulte 
Univerzity Komenského, ktorá si dala za cieľ združovať poslucháčov všetkých 
odborov Filozofi ckej fakulty v Bratislave. Rokovacou rečou bola slovenčina, češ-
tina alebo hociktorá iná slovanská reč. (AUK: fond RUK, Spolok Ľudovít Štúr, 
Stanovy „Ľudovíta Štúra“, spolku poslucháčov fi lozofi e Univerzity Komenského 
v Bratislave, a. š. 124) Bol založený ako nepolitický spolok a jeho poslaním bolo 
hájiť záujmy poslucháčov a združovať ich predovšetkým na kultúrno – vzdeláva-
cej báze. Centrom pozornosti spolku bolo dielo a osobnosť Ľudovíta Štúra. Medzi 
ďalšie ciele spolku patrilo obhajovanie a napomáhanie stavovským záujmom čle-
nov, rozširovanie všeobecného a odborného vzdelania členov, sociálne ich podpo-
rovať, udržiavať kontakty so spolkami iných fakúlt Univerzity Komenského, tiež 
styky so slovenskými študentskými organizáciami, s fakultnými spolkami (hlavne 
fi lozofi ckého zamerania) iných univerzít v republike a v cudzine. V neposlednom 
rade naviazať kontakty so slovenskými, českými a „inoslovanskými“ kultúrnymi 
a vedeckými ústavmi, obnovovať a udržiavať spoluprácu s váženými verejnými 
činiteľmi a verejnosťou. (Tamže) V tomto zmysle vyvíjal spolok záslužnú a bohatú 
činnosť organizovaním prednášok, schôdzok, príležitostných i zvláštnych debat-
ných večierkov kultúrno-vedeckého charakteru pre členov i pre širšiu verejnosť,
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ľudovýchovných prednášok na slovenskom vidieku, divadelných predstavení 
a iných zábavných večierkov. Na dosiahnutie cieľov organizácie boli zriadené 
informačné kancelárie pre študentov -stredoškolákov a pre nových poslucháčov 
fi lozofi e Univerzity Komenského. Boli zriadené i sociálne, kultúrne a zábavné 
odbory. Spolok tiež dbal na pestovanie vzťahov s inými kultúrnymi spolkami ob-
zvlášť študentského rázu vo verejných prejavoch národného charakteru. Ďalšími 
prostriedkami na dosiahnutie cieľov spolku bolo usporadúvanie reprezentačného 
plesu a informovanie verejnosti o hmotných záujmoch spolku.

Do hmotnej podpory spolku patrili peňažné pôžičky, sprostredkovanie verej-
ných zamestnaní – kondície, preklady a i., zaopatrovanie bytov a uľahčovanie za-
bezpečovania životných a študijných potrieb členom, zriadenie podporného fondu 
a prijímanie darov.

Majetok spolku pozostával z členských príspevkov svojich členov, z výťažkov 
podnikov, zábav, večierkov, ktoré usporadúval spolok. Ďalej, z pravidelných i ne-
pravidelných subvencií a darov, zo zbierok úradne povolených, z nehnuteľného 
kapitálu uloženého v banke. O použití majetku rozhodovalo valné zhromaždenie.

Členovia spolku boli delení na čestných, zakladajúcich, činných a prispievajúcich.
Čestným členom sa stal ten, koho zvolilo valné zhromaždenie pre zásluhy v slo-

venskom študentstve či vede alebo v slovenskom národnom živote. Zakladajúcim 
členom sa stal ten, kto zaplatil určenú sumu valným zhromaždením na ciele spolku. 
Činným členom mohol byť každý poslucháč fi lozofi e až do dvoch rokov po absolu-
tóriu, ak naplnil spolkové ustanovenia. Prispievajúcim členom sa mohla stať každá 
právna osoba, ktorá prispela na chod spolku vyšším príspevkom ako bol členský.

Práva členov tvorilo: zúčastňovať sa spolkovej činnosti, prispievať k programu 
na schôdzkach a prednáškach – príležitostných, zvláštnych, kultúrno-vedeckých, 
usporiadaných pre členov alebo aj širšiu verejnosť, na ľudovýchovných prednáš-
kach či prednáškach na vidieku, tvoriť rôzne sociálne, kultúrne a zábavné odbory, 
ktorým výbor schvaľoval peňažné prostriedky a rokovacie poriadky, rokovať, hla-
sovať, navrhovať a dopytovať sa na spolkových schôdzkach a valných zhromaž-
deniach, voliť, do správneho výboru mohli byť volení iba činný členovia (ostatní 
mohli byť volení do všetkých odborov, komisií, súdu a za revízorov), užívať všet-
ky podpory a výhody, ktoré spolok poskytoval, žiadať od predsedníctva, aby zvo-
lalo mimoriadne valné zhromaždenie do 14-tich dní (AUK: fond RUK Študentské 
spolky, a. š. 124).

Povinnosťami členov bolo zachovávať stanovy a všetky ustanovenia valného 
zhromaždenia i výboru, zúčastňovať sa spolkovej činnosti účasťou na členských 
schôdzkach a valných zhromaždeniach, aktívne sa zúčastňovať spolkových akcií, 
prispievať k programu prednáškových a zábavných večierkov, pracovať v niekto-
rom odbore, začiatkom roku platiť členský príspevok, šetriť spolkový majetok, 
pracovať v prospech spolku a dbať na jeho cti.
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Členom spolku prestal byť člen, ktorý písomne oznámil svoj odchod, ďalej 
ktorý bol vylúčený pre nezachovanie stanov a ustanovení valného zhromaždenia, 
tiež vystúpivší a vytvorení členovia ako i právni nástupcovia zomrelých.

Spolok spravovalo valné zhromaždenie (riadne i mimoriadne), správny výbor, 
ktorý sa volil na riadnom valnom zhromaždení na jeden rok, členské a plenárne 
schôdzky, uznesenia a vyhlášky valných zhromaždení a výboru. Valné zhromažde-
nie, ako pri dvoch vyššie spomenutých spolkoch, bolo riadne a mimoriadne. Riad-
ne valné zhromaždenie sa schádzalo pravidelne na začiatku každého správneho 
roku, mimoriadne valné zhromaždenie vtedy, ak to výbor uznal za vhodné alebo 
ak o to žiadala pätina činných členov spolku. Čas a miesto valného zhromaždenia 
sa oznamovalo na spolkovej doske vyhláškou najmenej osem dní vopred, program 
tri dni pred zasadnutím. Aby valné zhromaždenie platne uznieslo, bola potreb-
ná prítomná aspoň tretina všetkých činných členov. Ak sa nedosiahol daný počet, 
o polhodinu sa zahájilo valné zhromaždenie, ale rozhodovalo sa len o veciach, 
ktoré boli na programe zmareného valného zhromaždenia. Ku zmene stanov bola 
potrebná prítomná polovica činných členov spolku. Takisto, ak sa nedostavil po-
žadovaný počet členov, o polhodinu sa rozhodovalo, ale len o veciach, ktoré boli 
na programe zmareného valného zhromaždenia. Všetky návrhy, ktoré boli podané 
členmi valnému zhromaždeniu, mali byť oznámené správnemu výboru 48 hodín 
písomne vopred. O zániku organizácie a použití jej majetku mohlo rozhodovať iba 
také valné zhromaždenie, na ktorom bola prítomná ¾ činných členov a s trojštvrti-
novou väčšinou hlasov. Do pôsobnosti valného zhromaždenia spadalo vysvetľovať 
a meniť stanovy, ustaľovať a meniť rokovací poriadok pre valné zhromaždenie 
a členské schôdzky, ustaľovať členské príspevky riadneho a mimoriadneho typu, 
aj zápisné, posudzovať a schvaľovať činnosť výboru a všetkých funkcionárov, rie-
šiť sťažnosti na nich uznesené a vybavovať ich odvolanie, voliť predsedu, správny 
výbor, prísediacich na súde, predsedov odborov a komisií i voliť čestných čle-
nov, zriaďovať respektíve rušiť odbory a ich pobočky, vylučovať členov, voliť 
stálych delegátov, rozhodovať o vstupe spolku do širších organizácií, rozhodovať 
o jednotlivých návrhoch výboru a činných členov, valné zhromaždenie sa uznieslo 
s nadpolovičnou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti rozhodoval hlas predsedu.

Správny výbor pozostával: z predsedu, z podpredsedu, z prvého tajomníka, 
z druhého tajomníka, z prvého zapisovateľa, z druhého zapisovateľa, z poklad-
níka, z knihovníka, z kultúrneho referenta, zo sociálneho referenta, zo zábavného 
referenta, z prvého delegáta, z druhého delegáta. Výbor riadil vnútorné i vonkajšie 
záležitosti spolku, pokiaľ nespadali do kompetencie valného zhromaždenia. Obha-
joval spoločné záujmy a záležitosti organizácie, tak aby bola dosiahnutá spravodli-
vosť – reprezentácia spolku navonok ako jednotnej stavovskej organizácie, špeci-
álne záujmy a záležitosti, spolkový majetok Mal tiež právo a povinnosť zvolávať 
valné zhromaždenie a členské schôdze a určiť ich miesto a čas konania a denný 
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poriadok, takisto mal právo vykonávať uznesenia valného zhromaždenia a súdu, 
zriaďovať zábavné, kultúrne a prednáškové akcie s príslušnými odbormi. Všetky 
vyhlášky a listiny podpisoval predseda a prvý tajomník, listiny týkajúce sa peňaž-
ných záležitostí predseda a pokladník, listiny odborov predseda spolku s predse-
dom daného odboru. Výbor bol volený na jeden správny rok, ak rezignoval predse-
da, konalo sa mimoriadne valné zhromaždenie, kde sa volil nový kandidát. Výbor 
sa schádzal najmenej raz za mesiac, inak podľa potrieb. Platne sa uzniesol, ak bola 
prítomná aspoň polovica zvolených členov. Uznesenie sa vykonávalo väčšinou 
hlasov, v prípade rovnosti rozhodoval hlas predsedu.

Do pôsobnosti pléna patrilo povolávanie a ustanovenie dočasných náhradníkov 
a delegátov do kultúrnych a sociálnych inštitúcií.

Členské schôdze zvolával výbor a konali sa aspoň raz za mesiac, viedol ich 
predseda alebo jeho zástupca. Na schôdzkach sa prednášalo, referovalo, rozhodo-
valo a rokovalo. Čestný predseda zahajoval zhromaždenia a slávnostné schôdze 
spolku. Predseda reprezentoval spolok navonok, predsedal výborovým, plenár-
nym, členským schôdzkam a valnému zhromaždeniu. Mal rozhodujúci hlas vo 
všetkých odboroch a komisiách, mal právo poukázať 50 korún ako výdavok. Pri 
hlasovaní vo výbore, na členských schôdzach a na valnom zhromaždení rozhodo-
val v prípade rovnosti hlasov. Taktiež zvolával zasadnutie výboru a členské schôdze 
s tajomníkom. Podpredseda zastupoval predsedu so súhlasom výboru. Prvý ta-
jomník viedol administratívu spolku, podpisoval s predsedom dopisy a vyhlášky, 
vykonával všetky uznesenia výboru s príslušnými funkcionármi. Druhý tajomník 
vypomáhal a zastupoval prvého tajomníka. Prvý zapisovateľ zapisoval protokoly 
valného zhromaždenia, výboru, plenárnych a členských schôdzí. Druhý zapisova-
teľ vypomáhal a zastupoval prvého zapisovateľa. Knihovník spravoval knižnicu. 
Kultúrny referent sa staral o kultúrnu činnosť organizácie. Sociálny referent sa 
staral o sociálne témy a záujmy členov a zastupoval spolok v sociálnych inštitú-
ciách. Zábavný referent bol správcom zábavného odboru – usporadúval zábavy, 
vychádzky. Ak došlo k sporu o pôsobnosti jednotlivých funkcionárov rozhodoval 
správny výbor. V spolku existovali tri komisie – kultúrny, sociálny a zábavný od-
bor. Spolok disponoval i revíznymi orgánmi, pričom bol volený zbor revízorov 
na jeden rok. Zbor revízorov mal právo nahliadať do všetkých spolkových kníh, 
skúmať ich po stránke vecnej i formálnej a podávať informácie o svojej činnosti 
valnému zhromaždeniu. Revízor nemal právo byť zároveň členom výboru. Súd sa 
skladal z predsedu a dvoch členov a bol volený valným zhromaždením dvojtreti-
novou väčšinou.

O zániku spolku sa rozhodovalo v zvolanom valnom zhromaždení, kde rozho-
dovala 2/3 všetkých členov s trojštvrtinovou väčšinou hlasov. Dané valné zhro-
maždenie by zvolilo likvidátorov, ktorí by odovzdali majetok spolku do správy 
Zväzu slovenského študentstva, aby sa podporila skupina nemajetných posluchá-
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čov Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského. Ak by vznikol nový spolok, 
zväz by odovzdal majetok práve danému spolku. V opačnom prípade by ho odo-
vzdal Matici slovenskej.

Filozofi cká fakulta vznikla ako vysokoškolské pracovisko celonárodného 
významu, kde sa riešili náročné úlohy, ktoré sú spojené s kultúrnym, vedeckým 
i politickým životom slovenského národa. Vychovala generáciu stredoškolských 
učiteľov, prvých profesionálnych vedeckých pracovníkov v spoločenskovedných 
disciplínach, tiež početných publicistov, literárnych kritikov, osvetových, kultúr-
nych a politických pracovníkov. Fakulta bola veľakrát iniciátorom aktívneho spo-
ločenského života – usporadúvala podujatia kultúrno-politického alebo vedeckého 
charakteru. Na fakulte vzniklo jej aktivitou veľa vedeckých ústavov, vedeckých či 
profesionálnych organizácií, začali sa vydávať vedecké periodiká a edície, konšti-
tuovali sa vedecké telesá a uskutočnili sa aj podujatia celospoločenského významu. 
(Novák, J. – Sopušková, A., 1987, Medveďová, J. 2018) V priebehu prvých dvoch 
dekád existencie Univerzity Komenského rástol záujem o vysokoškolské štúdium 
na Slovensku. Vzrástol počet študentov i počet pracovísk jednotlivých fakúlt. 

Spolky spočiatku združovali svojich poslucháčov bez rozdielu politickej prí-
slušnosti, no postupom času sa univerzita a jej študenti stali súčasťou politické-
ho diania. V radoch študentov spolku Ľudovít Štúr začínali sa hlasnejšie ozývať 
autonomisticky presvedčení študenti, ktorí boli združení v katolíckom internáte 
Svoradov. V tom to duchu sa študenti Filozofi ckej fakulty UK prezentovali aj na 
Pribinových oslavách v Nitre, čo malo za následok policajné a univerzitné disci-
plinárne konania. Známa je tiež akcia „na Slovensku po slovensky“, ktorá pria-
mo zasiahla dianie na fakulte i univerzite. (Bartl, J., 1995, Štulrajterová, J., 2017, 
s. 57) Na 16. valnom zhromaždení spolku Ľudovít Štúr 29. novembra 1937 pri-
jali študenti rezolúciu, v ktorej vyslovili súhlas s demonštráciami a zároveň for-
mulovali svoje požiadavky týkajúce sa vývoja školstva na Slovensku a jazyka 
prednášok väčšiny profesorov (Archív UK fond RUK, Zasadnutie Akademické-
ho senátu z 27.1.1938), Rezolúcia vznikla na podnet ľudákov, bola publikovaná 
v ich tlači a nemožno poprieť, že vlna nacionalizmu a protičeských nálad zasiahla 
aj istú časť študentstva.

AKADEMICKÁ YMCA UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE

Okrem fakultných spolkov sa študenti postupne organizovali aj v združení 
YMCA. Spočiatku tvorili jej členov predovšetkým vojaci, no postupne prichádzali 
aj učni, robotníci, stredoškoláci a vysokoškoláci. Priťahovali ich predovšetkým 
volejbalové ihriská. Poslucháči lekárskej a právnickej fakulty si vytvorili vlastné 
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volejbalové družstvá. YMCA začala organizovať v roku 1920 prvé vzdelávacie 
kurzy. Patrili k nim predovšetkým jazykové kurzy, do ktorých sa zapojili i študen-
ti novovzniknutej Univerzity J. A. Komenského. Činnosť a záujem poslucháčov 
viedla k zavedeniu združenia „Akademická YMCA.“ (Tamášová, V., 1995, s. 21) 

Akademická YMCA bola založená 29. marca 1922, jej prvý predseda bol P. Mar-
kovič. Združenie sledovalo všetky tri stránky programu YMCA: podporu telesného 
zdravia, rozvoj intelektu a rozvíjanie čestnosti, estetiky a mravnosti. Orientovala sa 
na telesnú výchovu a šport. Po roku 1924 začalo združenie stagnovať, keď väčšina 
členov prešla do Slovenského športového klubu univerzity (SŠKU). Znižovala sa jej 
členská základňa, pričom v polovici tridsiatych rokov prestala fungovať. Úradný 
zánik Akademickej YMCA bol oznámený štátnymi orgánmi 5. februára 1935.

Za cieľ si Akademická YMCA ustanovila pomáhanie svojim členom v snaže-
ní, aby z nich vyrastali zdraví muži, ktorí by boli dokonalejší telesne, duševne, 
mravne a spoločensky. Obdobná činnosť bola pod záštitou YMCA aj pre tých, 
ktorí nepatrili do Akademického združenia. Týmto prispievala k rovnomernému 
rozvoju sily a charakteru.

V programe mala zahrnuté aj zakladanie čitární, knižníc a študovní, štúdium cu-
dzích jazykov, literatúry a výtvarného umenia, telovýchovu a osviežujúce hry, verej-
nú dramaticko-hudobnú produkciu, styky s príbuznými združeniami, organizovanie 
študijných ciest a zájazdov, rozličné formy kultúrno-sociálnej práce medzi mládežou.

Stanovy Akademickej YMCA schválil Akademický senát Univerzity Komen-
ského v Bratislave dňa 26. októbra 1922. Po jej založení sa proti postavil spolok 
katolíckych akademikov Moyzes, v ktorom jeho členovia vyjadrili, že YMCA od-
poruje zásadám katolicizmu. Vytýkali jej, že sa vysokoškolské študentstvo neor-
ganizuje samostatne, ale že pre nich spolok zakladala YMCA. Zásadne odsúdili 
YMCA, že organizuje aj Židov, Maďarov, Nemcov a Rusov, čím poburuje národné 
povedomie. Akademickej YMCA sa napriek tomu darilo organizovať stretnutia 
i naďalej. (Tamže, s. 21-22.)

Akademická YMCA využívala, v snahe utvoriť prostredie pre harmonický roz-
voj človeka po stránke kultúrnej, telovýchovnej, mravnej a spoločenskej. Hlav-
nou zásadou bolo kresťanstvo a táto ideová podstata bola hybnou silou jej práce. 
Spolok sa do seba neuzatváral, ale spolupracoval s ostatnými spolkami, na báze 
telovýchovy, poznania praktických ukážok, či spôsobu, ako treba pracovať. Svoju 
fi lozofi u chápania človeka vyjadrovala YMCA slovami spolupracovať, povzbu-
dzovať, dopĺňať, riadiť, pričom zdôrazňovala, že ani jedna zložka nie je vynecha-
teľná. YMCA predstavovala spoluprácu bez rozdielu spolkovej, náboženskej či 
politickej príslušnosti, akcentovala sa na princíp humanity, demokracie, tolerancie 
a vzájomnej pomoci. Cieľom mal byť harmonický rozvoj študenta. 

Akademická YMCA nadväzovala na prácu sociálno-kultúrneho výboru. Pracov-
né základy tvorili najprv rôzne kurzy a športová činnosť. So súhlasom univerzity 
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sa podarilo presťahovať volejbalové ihrisko do Medickej záhrady. Okrem volejba-
lu sa organizoval beh, plávanie a turistika. YMCA získala aj bazén na Grösslingu. 
Najviac navštevované boli jazykové kurzy – slovenčiny, pravopisu, angličtiny, ruš-
tiny, španielčiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny a esperanta pre začiatočníkov 
a pokročilých. (Tamže, s. 23) Rozvoj intelektu bol formovaný debatami a pred-
náškami, pričom sa debatovalo o svetových a politických problémoch. Na rozvoj 
intelektu z pohľadu kultúry pozitívne vplýval záujem o literatúru, umenie, politiku 
a celospoločenské otázky. Študenti si svoj obzor rozširovali aj vďaka čitárni v Me-
dickej záhrade. Nezanedbávala sa ani stránka etickej a estetickej výchovy. Opierala 
sa o kresťanské idey, pričom kládla dôraz na toleranciu k iným svetovým názorom 
a náboženstvám. Akademická YMCA organizovala pre verejnosť i študentov ume-
lecké akadémie vo veľkej sále YMCA, ktorých sa zúčastňovali umelci z Národné-
ho divadla, hostia z iných miest či samotní poslucháči univerzity. Usporadúvala 
večierky, ktoré boli nesmierne obľúbené, a zároveň si členovia pripomínali slávne 
osobnosti. Na vzájomné spoznávanie profesorov a študentov s mladšími kolega-
mi sa konali programové zoznamovacie večierky. Medzi obľúbené činnosti patrili 
i turistické výlety, na ktorých sa okrem poznávania krás Slovenska cvičila aj pa-
mäť – recitovali sa náročné texty či básne. YMCA vyvíjala rozsiahlu vzdelávaciu 
i kultúrno-výchovnú činnosť. Napriek krátkej existencii tohto študentského spolku 
aktívne realizovala stanovený cieľ harmonicky rozvíjať vysokoškolskú mládež. 

ZÁVER

Študentské spolky Medik a Ľudovít Štúr mali v porovnaní so spolkom Právnik 
pestré práce zamerané na výchovno-vzdelávaciu činnosť, pričom spolupracovali 
i s tuzemskými a zahraničnými organizáciami. Spolok Právnik, napriek tomu, že 
vznikol ako nepolitický a nekonfesionálny, ustúpil od pôvodných myšlienok a na-
riadil povinne pestovať kresťansko-nacionálne zásady. 

Kritickým obdobím sa pre Univerzitu Komenského stali roky 1938 – 1939. 
Podpísanie Mníchovskej dohody viedlo k rozpadnutiu Československa, čo vied-
lo k porážke demokratickej koncepcie na Univerzite Komenského v Bratislave 
a vládni činitelia vytvárali nátlak na zrušenie akademických slobôd. Po vyhlásení 
autonómie sa HSĽS ujala všetkých miest na Slovensku, čo ovplyvnilo aj idey spol-
kov na univerzite. 

Právne postavenie univerzity sa zásadným spôsobom zmenilo prijatím ústav-
ného zákona Slovenskej republiky č. 185/1939 Sl. z. a zákona č. 168/1940 Sl. z. 
o Slovenskej univerzite v Bratislave. Univerzita Komenského bola premenova-
ná na Slovenskú univerzitu. Už takmer od svojho vzniku čelila Univerzita Ko-
menského kritike vychádzajúcej z radov autonomistov, ale aj z radov slovenskej 
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inteligencie, kultúrnej verejnosti a v neposlednom rade slovenského študentstva.
Vývoj univerzity bol v období Slovenského štátu poznačený slovakizáciou, ná-

silnou dečechizáciou, autoritatívnym postavením štátu, ale aj úsilím o zachovanie 
univerzitnej autonómie, tradícií založených jej prvými profesormi a akademic-
kou rezistenciou proti svojvôli politického režimu. Odchod českých profesorov 
nepriaznivo ovplyvnil vývoj niektorých povinných predmetov, dokonca niektoré 
odbory museli byť zlúčené alebo úplne zrušené. (Paulínyová, E, 1969)

Študentské spolky, ktoré spočiatku vznikali ako apolitické a nestranícke prostred-
níctvom svojich radikálnejších členov infi ltrovali postupne štátnu ideológiu do čin-
ností jednotlivých spolkov. Štúdium medicíny bolo obzvlášť ťažké a náročné, preto 
sa väčšina študentov starala najmä o svoje študijné problémy. Možno práve táto 
skutočnosť ovplyvnil, že až do jesene roku 1938 spolok neovplyvňovala žiadna po-
litická strana. Lekárska fakulta z troch fakúlt UK bola reprezentantkou apolitickosti 
vedy. No na jeseň roku 1938 došlo k ostrej kampani zo strany ľudákov namierenej 
proti Zväzu slovenského študentstva, do ktorého patril i Spolok československých 
medikov. V tomto období sa začali prvé perzekučné opatrenia proti študentskej or-
ganizácii, na základe čoho bol Zväz spolku československých medikov rozpustený. 
Tieto udalosti poznačili i činnosť samotného Spolku československých medikov 
v Bratislave, pretože funkcionári spolku bývali často odvolávaní alebo sa vzdali 
funkcie sami. Vznikom Slovenskej republiky v roku 1939 došlo k premenovaniu 
spolku na „Spolok slovenských medikov“. Zmenilo sa jeho vedenie a prispôsobovalo 
sa novým politickým pomerom. Na fakulte už takmer neštudovali českí poslucháči. 
Spolok postupne strácal svoj apolitický charakter. V tomto čase sa vládnuca strana 
snažila premeniť spolok na nástroj svojej politiky. Postupom času začala spolková 
činnosť stagnovať a upadať. Medzi členmi sa prejavovala nespokojnosť s jeho prá-
cou. Uvažovalo sa tiež o reorganizácii spolku či jeho úplnom rozpustení. 

Fakultné spolky boli zrušené zákonom č. 78 Sl. z. zo dňa 6. mája 1942, kedy boli 
poslucháči Slovenskej univerzity povinní zorganizovať sa do Združenia vysokoškol-
ského študentstva. Predsedovia spolkov museli odovzdať majetok novej organizácii.

Vojnové udalosti negatívne zasiahli do chodu univerzity, ktorá utrpela nielen 
personálne, ale i veľké materiálne škody. Činnosť študentských spolkov sa postup-
ne obnovovala v roku 1946.
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SUMMARY

The University is an important national and cultural center and it is inevitably linked or 
infl uenced by political and social contexts. An integral part of universities are its students 
who became members of the academic community (cives academici). In addition to 
attending prescribed lectures and exercises, students strengthened their relationships 
and fostered student interests by participating in student associations. Their aim was to 
make lectures, discussions, improve the library and reading rooms, moreover to organize 
professional walks and refi ne the student soul in the sense of the ancient Greek scholé 
(leisure time activity for spiritual and intellectual uplifting). The student associations of 
Comenius University were initially unconfessional and apolitical, but in the thirties the 
state ideology penetrated into them. The aim of the paper is to analyze student associations 
of Comenius University, especially the association of students of the Faculty of Arts - 
Ľudovít Štúr, its goals and activities in the time out of school learning.

Key words: Comenius University, student associations, Ľudoví Štúr - association of 
students of Faculty of Arts, Medik - association of students of the Faculty of Medicine, 
Právnik - association of students of the Faculty of Law, Academic YMCA
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ONDREJ PAVLÍK: ŠKOLSKÉ ROKY A PRVÉ 
UČITEĽSKÉ KROKY (1922 – 1944)

Vladimír MICHALIČKA

Abstrakt: Štúdia na základe pramenných materiálov približuje rodinné zázemie Ondreja 
Pavlíka, významného slovenského pedagóga, jeho školské a študijné výsledky z ľudovej, 
meštianskej školy a učiteľského ústavu ako aj jeho mimoškolské aktivity, ktoré stáli na 
počiatku jeho neskoršej vedeckej pedagogickej práce.

Kľúčové slová: Ondrej Pavlík, ľudová škola, meštianska škola, učiteľský ústav v Lučenci

Prvá zmienka o Zvolenskej Slatine pochádza z roku 1332. Narodilo sa tu nie-
koľko osobností, ktoré vošli do dejín histórie Slovenska. Pochádza odtiaľto Ján 
Bahýľ (1856 – 1926), ktorý zdokonalil koncept vrtulníka, Mikuláš Moyzes (1872 
– 1944), hudobný skladateľ a pedagóg, Terézia Vansová (1857 – 1942), spisovateľ-
ka a redaktorka, Mária Ďuríčková (1919 – 2004), autorka kníh pre deti a mládež, 
Ján Kulich (1930 – 2015), sochár a vysokoškolský učiteľ. Narodil sa tu aj Ondrej 
Pavlík (1916 – 1996), akademik, pedagóg, verejný činiteľ, jedna z osobností čes-
koslovenského školstva a pedagogiky druhej polovice 20. storočia. 

Ondrej Pavlík je v mnohom kontroverznou, ale aj výraznou osobnosťou spo-
jenou s protifašistickým odbojom na Slovensku, s budovaním povojnového škol-
stva, keď sa stal spolutvorcom koncepcie jednotnej školy a s rozvojom pedagogic-
kého myslenia v Československu. Jeho život, dielo a miesto v dejinách školstva 
a pedagogiky na Slovensku čaká na hlbšie a objektívnejšie zhodnotenie. Predlože-
ný príspevok prináša údaje opierajúce sa o archívne materiály a spomienky o ro-
dinnom prostredí a vzdelávaní Ondreja Pavlíka na ľudovej a meštianskej škole 
v rodisku, na učiteľskom ústave i v rokoch jeho pôsobenia na školách, ako aj sme-
rovanie jeho mimoškolských aktivít, ktoré formovali jeho osobnosť a premietli sa 
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v jeho neskoršej učiteľskej práce, pedagogického bádania i politických aktivít.

RODINA

Ondrej Pavlík sa narodil vo Zvolenskej Slatine (dnes okr. Zvolen) 1. apríla 
1916 do rodiny drobného roľníka a príležitostného námezdného robotníka a do-
mácej. Otec Pavol Pavlík (1873 – 1958) pochádzal rovnako zo Zvolenskej Slatiny, 
kde jeho otec mal väčšie a prosperujúce gazdovstvo. Vo svojom životopise Ondrej 
Pavlík o otcovi uvádza, že „pred prvou svetovou vojnou bol dvakrát v Amerike 
ako vysťahovalec. Peniaze, čo zarobil, boli však vojnou pri výmene znehodnotené. 
Po vojne, keďže sa z malého roľníctva nedalo vyžiť, pracoval ako pomocný ro-
botník, murár „naturista“ na dedinských stavbách.“1 Matka, Mária Pavlíková, rod. 
Straková (1879 – 1957) pochádzala z neďalekej Očovej, starala sa o domácnosť. 

Z ich spolužitia pochádzali štyri deti. Najstarším synom bol Pavel Pavlík (1898 
- 1970), ktorý neskôr pracoval na železnici v neďalekom Vígľaši. Po oslobodení 
Československa sa angažoval v komunálnej politike a začas bol predsedom MsNV 
vo Zvolenskej Slatine. Mladší syn Ján Pavlík (1907 – 1957) bol sezónnym ro-
botníkom. Bratia sa aktívne zúčastnili protifašistického odboja, obaja boli členmi 
Komunistickej strany Slovenska. Sestra Mária (1904 - 1941) sa po výdaji za že-
lezničiara odsťahovala do Krupiny, kde v pomerne mladom veku zomrela. Ondrej 
Pavlík bol spomedzi súrodencov najmladší. V časoch I. Československej republi-
ky sa rodina musela riadne obracať, aby si zaistila živobytie. Popri otcovom príle-
žitostnom príjme (najmä v čase veľkej hospodárskej krízy) to boli najmä domáce 
hospodárstvo a príležitostná práca dospievajúcich detí. 

ĽUDOVÁ ŠKOLA

Ondrej Pavlík začal navštevovať trojtriednu Evanjelickú a. v. ľudovú školu vo 
Zvolenskej Slatine 1. septembra 1922. Pôvodne bola jednotriedkou, ale do roku 1913 
sa postupne rozšírila na trojtriednu. Riaditeľom ľudovej školy v čase, keď ju Ondrej 
Pavlík navštevoval bol český učiteľ Karel Štrincl (1886 – ?). Pôsobil v Leviciach, 
Slovenskej Ľupči, Brezne nad Hronom odkiaľ prešiel do Zvolenskej Slatiny. 

V Pavlíkovej pozostalosti v Slovenskom národnom archíve sa zachoval ucele-
ný rad jeho vysvedčení z ľudovej a meštianskej školy a učiteľského ústavu. Z nich 

1 Vlastný životopis z 9. 10. 1951. Fond O. Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný archív, 
Drotárska cesta, Bratislava.
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možno rekonštruovať jeho školské študijné výsledky. Nezachovalo sa iba vysvedče-
nie z prvej a piatej triedy ľudovej školy. Vieme, že ho začal učiť Emil Philadelphy.2 
V druhej triede, v školskom roku 1923/24 patril už medzi najlepších žiakov. Z mra-
vov a pilnosti mal jednotku, rovnako z náboženstva, občianskej náuky, prvouky, čí-
tania, kreslenia, písania, spevu a ručných prác. Dvojku mal na záverečnom vysved-
čení z gramatiky, počtov a merby a z úpravy prác. Triednym učiteľom mu podľa 
vysvedčenia bol Pavel Poliak (1902, v roku 1933 stal riaditeľom meštianskej školy 
vo Zvolenskej Slatine).3 V tretej triede v školskom roku 1924/25 mal podobné znám-
ky na záverečnom vysvedčení – jedinou zmenou bola zhoršená známka z kreslenia 
(z jednotky na dvojku) a naopak, zlepšenie v počtoch a merbe (z dvojky na jednot-
ku).4 V štvrtej triede v školskom roku 1925/26 došlo k miernemu zhoršeniu známok: 
z pilnosti, náboženstva, počtov a merby, slohu, písania, vlastivedy a spevu sa zhoršil 
na dvojku. Jednou z príčin mohla byť aj zmena triedneho učiteľa, ktorým sa stal Ján 
Hrúz (1901, rodák zo Zvolenskej Slatiny, ktorý učil na škole od roku 1921).5 Vo svo-
jich životopisných poznámkach spomína, že neskôr ho učil aj správca školy a učiteľ 
– organista Július Slujka (1889 – ?) a náboženstvo ho „učil (a aj odučil)“ katechéta 
Michal Bázlik.6 Priemer jeho známok v druhej až štvrtej triede (bez správania a pil-
nosti (= usilovnosti) sa pohyboval v rozmedzí od 1, 25 (v druhej tr.), cez 1,33 (v tretej 
tr.) po 1,84 (v štvrtej tr.). Išlo teda o bežný, skôr lepší, ale určite nie nadpriemerný 
prospech. Autor predhovoru k Pavlíkovmu Náčrtu bibliografi e Viliam Hotár trefne 
napísal, že v tom čase „...neupozornil na seba ešte ničím výnimočným.“7

MEŠTIANSKA ŠKOLA

Po absolvovaní piatej triedy stál mladý Ondrej Pavlík pred otázkou či a na akej 
škole bude pokračovať v školskej dochádzke. Aj keď fi nančná situácia v rodine 

2 Ing. Emil Philadelphy (1903 – 1989), pôvodne učiteľ, neskôr vyštudoval na SVŠT v Bratislave 
a pracoval v priemyselnej sfére, potom sa vrátil k učiteľskej profesii. Bol autorom niekoľkých 
knižiek pre mládež. In: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: Literárne 
centrum, 2009, s. 289.

3 Vysvedčenia Ondreja Pavlíka z ľudovej školy. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 
národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava. 

4 Tamže.
5 V rukopisných životopisných poznámkach O. Pavlík uvádza, že od druhej triedy ho vyučoval 

učiteľ Ján Hrúz. In: Ondrej Pavlík: Biografi cké údaje pre prof. Jozefa Máteja k 55. roku života 
(1971), s. 1. Rukopis. Kópia v Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava.

6 Ondrej Pavlík: Biografi cké údaje pre prof. Jozefa Máteja k 55. roku života (1971), s. 1. Rukopis. 
Kópia v Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava.

7 Ruttkayová, K. a kol.: Náčrt personálnej bibliografi e Ondreja Pavlíka. Martin: Matica slovenská, 
1986, s. 8.
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nebola v čase nastupujúcej hospodárskej krízy dobrá, jeho otec trval na tom, že On-
drej ako najmladší „musí ísť do škôl“, hoci jeho matka bola za to, aby sa zapojil do 
domáceho hospodárstva.8 Prevážil názor otca, aby pokračoval v štúdiu na meštian-
skej škole, ktorá bola zriadená vo Zvolenskej Slatine rok predtým (1925). Jej riadite-
ľom sa stal Karel Štrincl a v prvý rok pôsobenia mala 52 žiakov, z toho 16 dievčat.9

Meštianska škola bola vyššou ľudovou školou, a oproti vyšším ročníkom ľu-
dovej školy ponúkala o niečo širšiu paletu vyučovacích predmetov pričom výučbu 
uskutočňovali kvalifi kovanejší, tzv. odborní učitelia. V povojnových rokoch však 
hodnotenie meštianskej školy bolo veľmi kritické. Sám Ondrej Pavlík v mnohých 
svojich prácach, napr. už vo svojom reformnom návrhu z roku 1945, sa o jej profi le 
vyjadruje kriticky a odmietavo: „Vzdelávanie na tejto škole je úplne neuspokojivé. 
Na učebnom pláne, osnovách a didaktike tejto školy je toľko nezdravých a protipo-
krokových zásad, že výkon celej meštianskej školy je úplne neuspokojivý.“10

Dochádzku do prvého ročníka meštianskej školy vo Zvolenskej Slatine začal 
v školskom roku 1927/28. Jej riaditeľom bol vyššie spomínaný Karel Štrincl, vy-
učovalo niekoľko ďalších českých učiteľov. Triednym učiteľom mu bol Koloman 
Kováč. Napriek prechodu z ľudovej do meštianskej školy (náročnejšie vyučovacie 
predmety, vyššie požiadavky učiteľov i systém odborných učiteľov) si zlepšili prie-
mer prospechu na 1,46. Na meštianskej škole v prvom ročníku bol klasifi kovaný 
z 15 vyučovacích predmetov: náboženstvo, občianska náuka a výchova, slovenský 
jazyk, zemepis, dejepis, prírodopis, prírodozpyt, počty a jednoduché účtovníctvo, 
merba a rysovanie, kreslenie, krasopis, spev, ručné práce, telocvik a nemecký ja-
zyk. Z kreslenia a krasopisu mal na záverečnom hodnotení prvého ročníka trojku, 
z merby a rysovania, spevu a ručných prác dvojku. Z ostatných predmetov jednotku. 
Z mravov mal jednotku. V druhom ročníku, školský rok 1928/29, došlo však u neho 
k zhoršeniu prospechu: jednotku mal len z náboženstva, prírodozpytu, telocviku 
a mravov, trojky mal z merby a rysovania, kreslenia, ručných prác a nemeckého 
jazyka. Z ostatných predmetov mal na vysvedčení dvojku, ale stále to bol pomerne 
dobrý prospech. V treťom ročníku, školský rok 1929/30, mal jednotku z mravov, 
náboženstva, prírodopisu a ručných prác, z ostatných dvojku, dvojky z predchádza-
júceho školského roku si opravil.11 Triednym učiteľom sa mu stal Antonín Dvořák. 

8 Vlastný životopis z 9. 10. 1951, s. 1. Fond Akademik O. Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

9 Dejiny školstva vo Zvolenskej Slatine, s. 1. Nedatovaný text získaný od Zuzany Pavlíkovej, 
bývalej kronikárky obce. Vo vlastníctve autora.

10 Pavlík, O.: Návrh na reformu školského systému. In: Pavlík, O. : Z bojov o jednotnú školu. 
Bratislava: SPN, 1975, s. 31.

11 Vysvedčenia Ondreja Pavlíka z ľudovej školy. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 
národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
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Po skončení riadneho školovania na meštianskej škole absolvoval Ondrej 
Pavlík jednoročný náukobeh, a to na meštianskej škole vo Zvolene. To predstavo-
valo denné dochádzanie do Zvolena a nazad, čo síce nebolo ďaleko, ale pri vtedaj-
ších dopravných pomeroch iste nie jednoduché cestovanie.

Triednym učiteľom počas školského roku 1930/31 mu bol Jozef Kubát. V tom-
to školskom roku jeho prospech bol podobný ako v poslednom roku meštianskej 
školy. Jednotku mal z mravov občianskej náuky a výchovy, dejepisu a nemeckého 
jazyka. Z ostatných predmetov mal dvojku.12 

Prospech na meštianskej škole v šk. rokoch a náukobehu:

1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 naukobeh 1 1931/32 naukobeh 2
1,46 2,06 1,7 1,72 1,05

UČITEĽSKÝ ÚSTAV

Po ukončení troch ročníkov meštianskej školy a jednoročného náuko-
behu hlásil sa Ondrej Pavlík na štúdium na Štátnom československom ko-
edukačnom učiteľskom ústave v Lučenci, avšak nebol na štúdium prijatý 
pre nedostatok miesta.13 

Preto sa rozhodol opakovať v školskom roku 1931/32 jednoročný náukobeh, 
tento raz na Meštianskej škole v Lučenci. Riaditeľom tamojšej školy bol Vác-
lav Hodek, triednym učiteľom sa mu stal Gustáv Pavlovič.14 Hoci mal školu vo 
vzdialenejšej lokalite, prospech si podstatnejšie zlepšil. Okrem nemeckého jazyka, 
z ktorého mal dvojku, z ostatných predmetov a mravov mal jednotku. Zlepšený 
prospech, príhovor triedneho učiteľa Gustáva Pavloviča15 a Pavlíkov trvalý a se-
riózny záujem o štúdium nakoniec vyústili v úspešné absolvovanie prijímacích 
skúšok a v nasledujúcom školskom roku sa stal študentom na Štátnom českoslo-
venskom koedukačnom učiteľskom ústave v Lučenci. V. Hotár to v predhovore 
k Náčrtu bibliografi e Ondreja Pavlíka s trochou nadsádzky zhodnotil: „Sklama-
nie ho neodradilo, ba naopak: prvýkrát sa výraznejšie prejavila jedna z neskorších 

12 Vysvedčenia Ondreja Pavlíka zo Štátnej meštianskej školy. Fond Akademik Pavlík, bez sign., 
kr. 1. Slovenský národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

13 Vlastný životopis z 9. 10. 1951, s. 1. Fond Akademik O. Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

14 Gustáv Pavlovič (1907 – 1990), pedagóg, vysokoškolský učiteľ, v neskorších rokoch spolupracoval 
s O. Pavlíkom na mnohých pedagogických fórach.

15 Tamže.
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charakteristických povahových čŕt: schopnosť mobilizovať morálno-vôľové rezer-
vy pri zdolávaní prekážok.“16 

Táto stredoškolská učiteľská prípravka s mnohoročnou tradíciou (zriadená 
1869) patrila medzi popredné učiteľské ústavy na Slovensku. Riaditeľom školy bol 
v tom čase Rudolf Auerhan (1882 – ?, český stredoškolský profesor), Pavlíkovym 
triednym učiteľom bol PhDr. Vladislav Ružička (1894 – 1973, historik školstva 
a pedagogiky).

Keďže fi nančných prostriedkov na internátne ubytovanie v Lučenci sa Pavlíkovej 
rodine nedostávalo, denne po celé štyri roky dochádzal zo Zvolenskej Slatiny do Lu-
čenca vlakom (43 km). Sám o tom v spomienkach píše: „Odchádzal som ráno o pol 
siedmej, vracal sa večer o pol deviatej. Na obedy som si zarábal zväčša kondíciami.“17 

Na vysvedčení z prvého ročníka učiteľského ústavu v školskom roku 1932/33 
má Ondrej Pavlík uvedených 15 vyučovacích predmetov. Z náboženstva, česko-
slovenského jazyka, zemepisu, dejepisu a občianskej náuky, prírodopisu, fyziky 
a chémie, krasopisu a prírodopisného praktika má jednotku, z telocviku a nemec-
kého jazyka má dvojku a trojku kreslenia, hudby a spevu, hry na husle a klavír. 
Opätovne možno zhoršený prospech pričítať k prechodu na náročnejšie štúdium 
a k sťaženým podmienkam na štúdium.

V druhom ročníku došlo k čiastočnému zlepšeniu prospechu. Z vyučovacích 
predmetov mu pribudla pedagogika a vypadol krasopis. Trojkou bol ohodnotený 
v neobľúbených predmetoch hudba a spev a klavír,18 dvojku mal z čsl. jazyka, 
prírodopisu, hry na husle, telocviku a nemeckého jazyka, jednotku mal z nábo-
ženstva, zemepisu, dejepisu a občianskej náuky, matematiky a rysovania, fyziky 
a chémie, kreslenia, kde nastalo podstatné zlepšenie a predovšetkým z pedagogiky.

V treťom ročníku možno znovu vidieť zlepšenie prospechu, keď trojku mal 
z organu (namiesto klavíra) a nemeckého jazyka, dvojku z čsl. jazyka, zemepisu, 
dejepisu a občianskej náuky, hudby a spevu, hry na husle, telocviku, jednotku z ná-
boženstva, matematiky a rysovania, prírodopisu, fyziky a chémie, poľnohospodár-
stva, kreslenia, novo zaradených ručných prác a pedagogiky.

V štvrtom ročníku nastalo podstatnejšie zlepšenie v tom zmysle, že trojku mal 
ako v treťom ročníku z organu a nemeckého jazyka, dvojku z kreslenia, hudby 
a spevu, hry na husle a telocviku, jednotku z náboženstva, čsl. jazyka, zemepisu, 
dejepisu a občianskej náuky, matematiky a rysovania, prírodopisu, fyziky a ché-
mie, ručných prác a pedagogiky. 

16 Ruttkayová, K. a kol.: Náčrt personálnej bibliografi e Ondreja Pavlíka. Martin: Matica slovenská, 
1986, s . 8.

17 Tamže.
18 V. Hotár to v úvode k Pavlíkovej bibliografi i komentuje slovami. „...avšak bola tu hudba, spev, 

ktoré má síce rád, ale...“ Tamže, s. 8.
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O zlepšovaní prospechu na učiteľskom ústave svedčí aj zlepšovanie priemeru 
známok zo všetkých predmetov. 

Priemer prospechu na učiteľskom ústave v šk. rokoch:
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36

1,66 1,85 1,62 1,53

 Spomedzi učiteľov lučeneckého učiteľského ústavu si rád spomína na svojho 
triedneho profesora PhDr. Vladislava Ružičku (učil ho dejepis, zemepis a pedago-
giku), Jozefa Vavra (1910 – 1970), ktorý ho zasvätil do krás slovenskej literatúry, 
na telocvikára Jána Havlíčka, ale aj na Štefana Adamoviča (1903 – 1961), učiteľa 
náboženstva. V rámci cvičnej školy bol v úzkom kontakte s Gustávom Pavlovičom, 
o ktorom sa zmienil, že „.. veľmi mi zdvihol moje sebavedomie, jeho zásluhou 
som sa stal najlepším žiakom v triede.“19 Podľa menoslovu žiakov vo výročných 
zprávach za jednotlivé školské roky je pri jeho mene od prvého školského roku 
hviezdička, ktorá označovala žiakov prospievajúcich s vyznamenaním.20 Uznaním 
jeho vynikajúcich študijných úspechov bolo, že spolu so žiakom IV. triedy Jánom 
Laciakom dostal ako treťoročiak pri príležitosti 85. výročia narodenia T. G. Ma-
saryka, jubilejnú medailu s obrazom prezidenta darovanú Ministerstvom školstva 
a národnej osvety ako odmenu za usilovnosť a vzorné správanie.21

O vlastnom štúdiu Ondreja Pavlíka sa nezachovali konkrétne správy. Jedinú 
informáciu možno čerpať z troch zachovaných školských zošitov. Prvý zošit z ne-
meckého jazyka zo školského roku 1932/33 zachytáva písomné vypracovanie cvi-
čení v nemeckom jazyku. Druhý zošit z dejepisu z toho istého školského roku nad-
písaný ako Dejepisné poznámky obsahuje výpisky k československým dejinám. 
Tretí zošiť nadpísaný Logika zo školského roku 1934/35 obsahuje texty z logiky. 
Zaujímavý je však lístok s dátumom 12. 2. 1933 vložený v jednom zo zošitov, 
ktorý obsahuje podrobný popis metodického postupu výuky počtov (násobenie).22 

Keďže štipendium nedostával, riešil svoju zlú fi nančnú situáciu vo vyšších 
ročníkoch kondíciami „bohatším, ale hlúpejším spolužiakom z Lučenca, 5 Kč za 
hodinu. To som už bol „veľký pán“.23 

19 Ondrej Pavlík: Biografi cké údaje pre prof. Jozefa Máteja k 55. roku života (1971), s. 1. Rukopis. 
Kópia v Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava, kr. 4. 

20 VI. výročná zpráva Štátneho čsl. koedukačného učiteľského ústavu v Lučenci za školský rok 1932 
– 33. Lučenec: Gutenberg, 1933, s. 20.

21 VIII. Výročná zpráva Štátneho čsl. koedukačného učiteľského ústavu v Lučenci za školský rok 
1934 – 35. Lučenec: Gutenberg, 1935, s. 6. 

22 Fond O. Pavlík, bez sign., kr. 11. Slovenský národný archív, Drotárska cesta, Bratislava.
23 Ondrej Pavlík: Biografi cké údaje pre prof. Jozefa Máteja k 55. roku života (1971), s. 8. Rukopis. 

Kópia v Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava.
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Ondrej Pavlík sa popri študijných povinnostiach začal živo zaujímať aj o pe-
dagogické, spoločenské a politické dianie. Je zrejmé, že preštudoval vtedy poža-
dovaný okruh pedagogickej literatúry. Možno sa pri tom oprieť o svedectvo jeho 
spolužiaka Ondreja Stojku (1916 - 2000, neskôr vysokoškolský učiteľ, metodik 
dejepisu), ktorý uvádza, že prof. V. Ružička svojich žiakov oboznamoval: „nie-
len so študijnou literatúrou, ale aj s odbornou, najmä pedagogickou literatúrou, 
a tak sme často už vy vyšších ročníkoch referovali a diskutovali o najnovšej našej 
i zahraničnej pedagogickej literatúre...“24. Z výročných zpráv je zrejmé, že žiaci 
učiteľského ústavu čítali aj pedagogické diela, napr. Švadlenkovu Obecnú peda-
gogiku, Didaktiku a logiku, Kubálkovu prácu Vyučovanie v triede elementárnej, 
Kádnerove a Šlosarove Stručné dejiny pedagogiky, Buzekovu a Heřmanského prí-
ručku Úvod do právnej organizácie národného školstva a ďalšíe diela, ktoré mohli 
byť dobrým základom pre prax budúcich učiteľov. Popri tom mala škola k dispo-
zícii aj viacero spoločenských, kultúrnych a pedagogických časopisov, napr. Pe-
dagogický sborník, Naša škola, Národná škola slovenská, Časopis pre občiansku 
a brannú výchovu, Českého učitele a pod.25 

Ako štvrták sa stal v školskom roku 1935/36 predsedom študentského sa-
movzdelávacieho krúžku Detvan na tamojšom učiteľskom ústave. Na jeho pôde 
vystúpil s prednáškami: Slovenská povojnová poézia, Ako riešil sociálnu otázku 
Tolstoj, Jége sedemdesiatnikom a Za Otakarom Kádnerom. Prednášal aj o Soviet-
skom zväze a o polárnej výprave Čeljuskin.26

Je treba zaznamenať, že jeho spolužiakmi bolo viacero tých, ktorí sa neskôr 
stali známymi osobnosťami kultúrneho či vedeckého života. Bola to napr. Len-
ka Dedinská (1916 – 2003, autorka kníh pre deti a mládež a školských čítaniek 
a metodík čítania), Pavel Paška (1917 – 2013, autor prác z oblasti vzdelávania 
dospelých, kultúry a osvety) či už spomínaný Ondrej Stojka. Spolužiačkou bola aj 
Gizela Paukovičová (1916 – ?), ktorá sa v roku 1940 stala jeho manželkou. 

Ondrej Pavlík sa počas štúdia prvý raz prejavil aj publicisticky. V Národ-
nom týždenníku uverejnil po názvom Deň jara a deň práce beletrizovanú správu 
o školskom výlete do sklárne v Katarínskej Hute.27 Príspevok nesie v sebe črty 
začínajúceho prispievateľa, ktorý kvetnato popisuje cestu z Lovinobane do Kata-
rinskej Hute. Emocionálne priblížil atmosféru sklárskej továrne, ale najviac naň 

24 Stojka, O.: Spomienky na akademika O. Pavlíka. Strojopis. Kópia v Múzeu školstva a pedagogiky, 
Hálova 16, Bratislava.

25 X. výročná zpráva Štátneho čsl. čsl. koedukačného učiteľského ústavu v Lučenci za školský rok 
1936 – 37. Lučenec: Gutenberg, 1937, s. 9-10. 

26 IX. Výročná zpráva Štátneho čsl. koedukačného učiteľského ústavu v Lučenci za školský rok 1935 
– 36. Lučenec: Gutenberg, 1936 s. 9.

27 Národný týždenník, 28. 4. 1933, č. 17, s. 2.
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zapôsobil pohľad na pracujúceho sklára, ktorý vyznieva ako obžaloba sociálneho 
postavenia robotníkov.

Začal sa prejavovať aj politicky. Na základe vlastných životných skúseností 
z rodnej Zvolenskej Slatiny i z pozorovania spoločenského života sa sformovalo 
jeho ľavicové zmýšľanie, ktoré neskôr prerástlo do komunistického presvedčenia. 
Týmto presvedčením sa nijakým spôsobom netajil, ako to uviedol niekoľko rokov 
neskôr: „ Už ako žiak strednej školy (učiteľského ústavu) … stal som sa známym 
pred spolužiakmi, profesormi i úradmi svojim komunistickým zmýšľaním a pro-
pagovaním budovateľských úspechov Sovietskeho zväzu.“28 Tento svetonázoro-
vý prerod sa začal priateľstvom s Michalom Falťanom,29 jeho vrstovníkom, ktorý 
vtedy navštevoval lučenecké gymnázium.30 Na jeho doporučenie sa stal členom 
študentského marxistického krúžku, v ktorom sa oboznamoval so socialistickou 
a komunistickou ideológiou, začal čítať časopis socialistických študentov Šíp. Vý-
znamnú úlohu zohral aj jeho brat, ktorý ho zoznámil s Jánom Fabikom, ktorý si 
zo Sovietskeho zväzu priniesol obrázkové časopisy, ktoré v Pavlíkovi prebudili 
veľký záujem o Sovietsky zväz. Je však zrejmé, že na základe týchto materiálov 
mal o prvej krajine socializmu Ondrej Pavlík a rovnako ako mnohí jeho generační 
druhovia „idealistické, možno až romantické predstavy.“31

Koncom školského roku 1935/36 sa Ondrej Pavlík podrobil skúške dospelosti, 
ktorú absolvoval s vyznamenaním. Oprávňovala ho k ustanoveniu na verejných 
ľudových školách s vyučovacím jazykom slovenským v znení slovenskom. Na vy-
svedčení, ktoré je identické s koncoročným hodnotením je podpísaný ako predseda 
skúšobnej komisie Dr. Štefan Hatala, riaditeľ ústavu Rudolf Auerhan a triedny uči-
teľ PhDr. Vladislav Ružička.32 

Úspešným ukončením učiteľského ústavu v Lučenci sa Ondrej Pavlík zara-
dil do mladej generácie slovenských učiteľov, ktorí sa pripravovali na kvalitných 
stredoškolských učiteľských prípravkách ako živnej pôdy pre kreovanie mladej 
slovenskej inteligencie. Zároveň sa na učiteľskom ústave prejavil nielen ako dobrý 

28 Pavlík, O.: Svedectvo dokumentov akademikovi Pavlíkovi a tých ďalších. Bratislava: 
Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968, s. 15.

29 Michal Falťan (1916 – 1960), politik, po roku 1945 poslanec za KSS a povereník SNR pre 
poľnohospodárstvo, neskôr kritizovaný za buržoázno-nacionalistické úchylky.

30 Ondrej Pavlík: Biografi cké údaje pre prof. Jozefa Máteja k 55. roku života (1971), s. 9. Rukopis. 
Kópia v Múzeu školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava. 

31 Černák, T.: Ondrej Pavlík – ľavicový intelektuál v odboji a v Povstaní. IN: Ondrej Pavlík 
(1916 – 1996). Zborník príspevkov zo spomienkového podujatia k 100. výročiu narodenia. Ed.: 
V. Michalička a M. Slezáková. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, 
s. 14. ISBN 978-80-89354-68-9.

32 Vysvedčenia zo Štátneho čsl. Koedukačného učiteľského ústavu v Lučenci. Fond Akademik 
Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
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študent, ale naznačil tu aj smer jeho neskorších aktivít: učiteľské pôsobenie, peda-
gogickú tvorbu a politickú angažovanosť.

Po skončení učiteľskej prípravky Ondrej Pavlík podal žiadosť na Referát Minis-
terstva školstva a národnej osvety v Bratislave o učiteľské miesto na Meštianskej 
škole vo Zvolenskej Slatine. Chcel byť tak v bezprostrednej blízkosti rodiny, mať 
zabezpečené bývanie a podľa možnosti prispievať do rodinného rozpočtu. Prípisom 
Referátu MŠaNO v Bratislave zo dňa 15. septembra 1936 bola jeho žiadosť zamiet-
nutá a bol ustanovený za výpomocného učiteľa na dvojtriednej štátnej ľudovej škole 
v Ochtinej (školský inšpektorát Rožňava) s jazykom československým v znení slo-
venskom na čas potreby, najdlhšie do 30. júna 1937.33 Na učiteľskú stanicu nastúpil 
21. septembra 1936 a v ten istý deň zložil do rúk školského inšpektora učiteľský 
sľub. Jeho ročný plat činil 9 768 Kč, z ktorého odvádzal povinné zrážky.34 

Ochtiná mala bohatú školskú minulosť, rektor tunajšej školy sa spomína už 
v 16. storočí (1599). V 19. storočí mávala škola aj 100 žiakov, preto bolo treba 
v roku 1901 postaviť novú školskú budovu. Škola bola pôvodne cirkevná, v roku 
1907 bola v dôsledku tzv. Apponyiho zákonov poštátnená.35 

Pavlík vyučoval žiakov 1. – 3. ročníka obvyklé predmety elementárnej školy. 
V mimovyučovacom čase pokračoval v samovzdelávaní. Osobitne sa venoval pr-
vouke a vlastivede, najmä ich metodike, systematicky študoval novú pedagogickú 
literatúru (práce V. Příhodu, J. Hendricha a S. Hessena),36 zdokonaľoval sa v latin-
skom a ruskom jazyku a nevynechával ani čítanie beletrie. 

O istom rozčarovaní z poznania reálneho školského života svedčí aj list, ktorý 
Ondrej Pavlík napísal svojmu bývalému profesorovi učiteľského ústavu Dr. Vla-
dislavovi Ružičkovi z 13. januára 1937. „V škole som nepocítil povestného roz-
dielu medzi teóriou a praxou. Ešte na chodbách ústavu, počas spôsobiliek, často 
som počúval: „Všetky ideály, ktoré ti bijú do hlavy sú nemožnosti, lebo z nich sa 
nedá uskutočniť nič a všetci budete učiť ako starí!“37 Veľmi presne charakterizoval 
svoj pocit bezmocnosti z riešenia mnohých pedagogických problémov, o ktorých 
sa na ústave nevyučovalo. Rovnako za vážny problém považoval nedostatok peňa-
zí, ktorý nedovoľuje, aby škola zabezpečila žiakom dostatok vhodných učebných 
pomôcok: „Verte, pán profesor, že sa často ten najmizernejší ideál v škole rozbije 

33 Prípis Referátu MšaNO zo dňa 15. 9. 1939. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 
národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

34 Tamže.
35 Michalička, V.: Topografi a dejín školstva na Slovensku od počiatkov do roku 1918. Prešovský 

a Košický kraj. Bratislava: ÚIPŠ, 2011, s. 263-264. ISBN 978-80-7098-502-1.
36 Tamže.
37 List Ondreja Pavlíka Vladislavovi Ružičkovi z 13. januára 1936. Literárny archív Slovenskej 

národnej knižnice Martin, sign. 89 B 3.



107

o mizerných pár halierov, a nepomôže pritom ani ten najzbesilejší idealizmus… 
Viem, že učím špatne, bolí ma to, ale nevládzem inak...“38 Iný problém vidí v spo-
litizovaní školy, keď píše: „Ak sa mi nepáči škola, tak mimoškolského života sa 
priamo hrozím. Učiteľ na žiaden pád nesmie mať svoje presvedčenie. Musí byť 
takého presvedčenia, ako inšpektor, i politického. Naše školy sú hojne prepoliti-
zované a miera klerikalizmu je dľa úsudku starších učiteľov väčšia ako bola pred 
vojnou.“39 V závere listu trochu osobnejšie konštatuje: „Význačná moja vlastnosť 
je snáď ctižiadosť, a tá nenachádza uspokojenie. Vzdelaný učiteľ sa nijako neroz-
lišuje od nevzdelaného…“40 Z toho mu vyplynula túžba študovať na prírodove-
deckej fakulte v Bratislave, ale nemal fi nančné prostriedky na jej realizáciu. Prosí 
Dr. Ružičku o radu a pomoc ako uskutočniť tento zámer.41

Po ročnom pôsobení v Ochtinej požiadal Ondrej Pavlík nadriadený školský or-
gán o ustanovenie na novom pôsobisku. Tým sa stala Štátna ľudová škola v Slo-
venských Ďarmotách, školský inšpektorát Modrý Kameň, s vyučovacím jazykom 
československým v slovenskom znení. Dekrét Referátu MŠaNO ho ustanovil ako 
výpomocného učiteľa, opäť najdlhšie do 30. júna 1938. Plat mu zostal v tej istej 
výške ako na predchádzajúcom pôsobisku. Miesto nastúpil 11. septembra 1937, 
16. septembra zložil predpísaný sľub do rúk školského inšpektora Jána Dúbravčíka.42 

Obec bola pôvodne súčasťou Balassagyarmat (Balážskych Ďarmot), ale v dô-
sledku záverov Trianonskej dohody sa časť obce Ujtelep odčlenila a v roku 1919 sa 
premenovala najprv na Ďarmoty, neskôr s prívlastkom Slovenské Ďarmoty. 

V rukopisných spomienkach uvádza, že vyučoval zväčša maďarské deti, ďalej 
čítal pedagogickú literatúru a zdokonaľoval sa v ruštine a latinčine. Z odbornej li-
teratúry ho zaujala učebnica Pistraka, ktorú študoval v originále. Zaujala ho natoľ-
ko, že ju nakoniec nevrátil do brnianskej knižnice.43 Tu sa zoznámil aj s učiteľom 
Jánom Miklôšikom44 z neďalekej obce Rochovce, ktorý Pavlíka zaujal natoľko, že 
v ňom vzbudil silné komunistické presvedčenie. Prezentoval to aj tým, že 1. mája 
1937 jeho žiaci niesli na dedinskej manifestácii transparenty hlásajúce spojenectvo 
so Sovietskym zväzom.45

38 Tamže.
39 Tamže.
40 Tamže.
41 Tamže.
42 Prípis Referátu MšaNO zo 6. septembra 1937. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 

národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
43 Pavlík, O.: Rukopisné poznámky k vlastnému životopisu pre J. Máteja k 55. roku života (1971), 

s. 12. Rukopis. Múzeum školstva a pedagogiky, fond Ondrej Pavlík, bez sign.
44 Ján Miklôšik (1902 – 1994), učiteľ a osvetový pracovník, zaoberal sa národopisom a folkloristikou.
45 Tamže, s. 14.
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Počas pobytu v Slovenských Ďarmotách ho zaujala aj novovydaná publikácia 
Václava Příhodu Vědecká příprava učitelstva. „Tak mi padla do nôty, že som hneď 
o nej napísal recenziu a poslal ju vedúcemu redaktorovi Fr. Musilovi do Trnavy. 
Ten mi vzápätí odpovedal, že bude uverejnená a povzbudil ma do ďalšieho písa-
nia.“46 Vyšla nasledujúci rok v časopise Naša škola, 13, č. 5 (1938), s. 153 – 154. 
Bol to prvý odborný príspevok v jeho publikačnej činnosti. Po prvý raz vystúpil aj 
s prednáškou na tému brannej výchovy, v tom čase aktuálnou, na Okresnej učiteľ-
skej konferencii v Kollároch.47

Po ďalšom ročnom pôsobení bol Ondrej Pavlík dekrétom Referátu MŠaNO zo 
dňa 26. augusta 1938 ustanovený ako dočasný učiteľ na štátnu ľudovú školu s čes-
koslovenským vyučovacím jazykom, v znení slovenskom v Málinci – Vlčov-Ipeľ 
v školskom inšpektoráte Lučenec. Prísahu zložil do rúk školského inšpektora 
31. augusta a bol mu vymeraný zvýšený plat vo výške 11 316 Kč.48 Zvýšenie platu 
bolo dôsledkom toho, že v lete absolvoval informačný kurz pre učiteľov pripra-
vujúcich sa na skúšku učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy. Z frekventačného 
vysvedčenia vydaného 23. júla 1938 vyplýva, že absolvoval prednášky z peda-
gogických disciplín, školskej hygieny, metodiky vyučovania a znalosti školských 
predpisov v rozsahu 84 hodín, pričom bol ohodnotený ako veľmi pilný.49 Vy-
svedčenie mu vydal správca kurzu Dr. Vladislav Ružička. Koncom roku 1938 sa 
podrobil skúškam učiteľskej spôsobilosti, v ktorých obstál s hodnotením „veľmi 
spôsobilý“. Vysvedčenie zo dňa 21. decembra 1938 vydané v Banskej Bystrici 
a podpísané Dr. Jozefom Mihálom mu umožňovalo ustanovenie za defi nitívneho 
učiteľa.50 Na okraj treba pripomenúť, že 2. apríla 1938 sa Ondrej Pavlík podrobil 
v Banskej Bystrici vojenskému odvodu s výsledkom „schopný bez vady“. Absol-
voval aj odborný výcvik pre pešiakov v spôsobilosti strelca.51 

Najvýznamnejšou udalosťou kalendárneho roku 1938 pre Ondreja Pavlíka bolo 
rozhodnutie realizovať dávnejšie rozhodnutie uchádzať sa o vysokoškolské štú-
dium. Stalo sa tak 1. decembra 1938, keď bol zapísaný ako mimoriadny poslucháč 

46 Tamže, s. 14.
47 Mátej, J.: Ondrej Pavlík, nepublikovaný rukopis podľa podkladov O. Pavlíka, s. 3-4. Literárny 

archív Slovenskej národnej knižnice Martin, Fond Jozef Mátej, sign. 257 M 38.
48 Prípis Referátu MšaNO z 26. augusta 1938. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 

národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
49 Frekventačné vysvedčenie z 23. júla 1938. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 

národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
50 Vysvedčenie o učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy zo dňa 21. decembra 1938. Fond Akademik 

Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
51 Záznam vo Vojenskej knižke O. Pavlíka. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 

národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
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Filozofi ckej fakulty UK v Bratislave.52 Tento krok vykonal napriek tomu, že stále 
pôsobil na zmienenej učiteľskej stanici vzdialenej od miesta štúdia.

V nasledujúcom školskom roku bol Ondrej Pavlík dekrétom MŠaNO zo dňa 
22. septembra 1939 uvoľnený z tejto učiteľskej stanice a bolo mu určené pôsobis-
ko na štátnej ľudovej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Dobroči-Dieli, 
školský inšpektorát Zvolen II. Bol mu však priznaný nižší plat vo výške 10 824 
Ks.53 Vzhľadom na absolvovanú skúšku učiteľskej spôsobilosti ho MŠaNO dekré-
tom zo 16. novembra ustanovilo na tejto škole už ako defi nitívneho učiteľa a zvý-
šila mu plat. Ročné slúžne v 1. stupni činilo 9 000 Ks a činovné 2 640 Ks, dovedna 
11 640 Ks.54

Ako sme uviedli, už na učiteľskom ústave vyvíjal Ondrej Pavlík samovzdelá-
vacie aktivity, ktoré smerovali dovnútra školy. Podľa jeho Biografi ckých údajov 
sa zapojil do ľavicového hnutia aj mimo ústav, hoci frekventanti mali zákaz ta-
kejto činnosti. Jeho spolužiak Michal Falťan (1916 – 1960) ho uviedol do štu-
dentského marxistického krúžku, „ … v ktorom fungoval aj O. Bazovský a cez 
ktorý sa mi prvýkrát dostal do rúk časopis Šíp.“55 Údaje o činnosti tohto krúžku 
nie sú známe. Ľavicovými aktivitami nadviazal Ondrej Pavlík aj na jednotlivých 
učiteľských staniciach. 

Vzdialenosť domovskej školy od miesta štúdia motivovalo Ondreja Pavlíka 
k podaniu žiadosti o preloženie na školu čo najbližšie k miestu jeho študijných 
povinností. Stalo sa tak po rozbehnutí školského roku 1939/40, keď bol uvoľne-
ný zo služby na poslednej učiteľskej stanici a za nové pôsobisko mu bola určená 
Štátna meštianska škola chlapčenská s vyučovacím jazykom slovenským v Brati-
slave, Tehelné pole, ŠI Bratislava I. Zároveň dostal nový platový výmer s ročným 
príjmom 12 300 Ks. Na školu nastúpil 13. decembra 1939.56 O jeho relatívnom 
zlepšenom fi nančnom postavení svedčí dekrét MŠaNO z 31. januára 1940, keď 
mu bol priznané ďalšie zvýšenie ročného príjmu vo výške 13 800 Sk.57 Koncom 
roku 1940 obdržal dekrét MŠaNO zo dňa 26. októbra, ktorým bol ustanovený za 
defi nitívneho odborného učiteľa IV. Štátnej meštianskej škole na Tehelnom poli. 

52 Index poslucháča. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný archív, Drotárska 
cesta 2, Bratislava.

53 Prípis Referátu MšaNO z 22. septembra 1939. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský 
národný archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

54 Tamže.
55 Pavlík, O.: Rukopisné poznámky k vlastnému životopisu pre J. Máteja k 55. roku života (1971), 

s. 12. Rukopis. Múzeum školstva a pedagogiky, fond Ondrej Pavlík, bez sign.
56 List MŠaNO z 5. decembra 1939. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 

archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
57 List MŠaNO z 26. októbra 1940. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 

archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
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Zároveň mu bol opätovne zvýšený plat, ktorý činil 14 580 Ks.58 Následne bol 
MŠaNO zo dňa 19. decembra 1940 prikázaný na III. Štátne slovenské gymnázium 
v Bratislave a bol mu plat zvýšený o prídavok 2 100 Ks, teda dovedna 16 680 Ks.59

Príchod do Bratislavy a zlepšenie sociálnej a fi nančne situácie, možnosť vy-
sokoškolského štúdia boli zlomovým okamihom v jeho ďalšej učiteľskej práci, 
osobnom živote i v neskorších politických aktivitách. 

Koncom školského roku 1940/41 došlo v jeho školskom životopise k opä-
tovnej zmene. Počnúc týmto školským rokom ho MŠaNO rozhodnutím zo dňa 
1. septembra 1941 uvoľnilo zo služby na III. gymnáziu v Bratislave a vracia sa na 
Štátnu meštiansku školu chlapčenskú na Tehelnom poli. Zároveň mu je odobratý 
služobný prídavok uvedený v predchádzajúcom výmere.60 Na tomto gymnáziu zo-
trval Ondrej Pavlík do jari 1944.

Popri plnom vyučovacom úväzku pokračuje Ondrej Pavlík v riadnom štúdiu na 
Slovenskej univerzite (bola premenovaná v roku 1940). Stalo sa tak na základe po-
volenia MŠaNO zo dňa 9. septembra 1941, keď vyhovelo jeho žiadosti a povoľujú 
mu v školskom roku 1941/42 konať štúdiá na Filozofi cko-prírodovednej fakulte 
SU v Bratislave s tým, že štúdium mu nebude prekážať v jeho službe učiteľskej.61

Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu rozhodol sa Ondrej Pavlík, 
že bude z Bratislavy evakuovať. MŠaNO mu listom zo dňa 31. mája oznámilo, že 
mu poukazuje evakuačný príspevok.62 To však už z bratislavskej školy odišiel a lis-
tom z 28. júna 1944 MŠaNO oznámil, že evakuoval za svojou rodinou a vzdáva sa 
svojho evakuačného príspevku. Zároveň oznámil, že dňom 27. júna 1944 nastúpil 
miesto odborného učiteľa na Štátnej meštianskej škole vo Zvolenskej Slatine.63 

Skutočným dôvodom jeho odchodu do Zvolenskej Slatiny bolo avízo z odbojo-
vých kruhov, že sa pripravuje ozbrojené vystúpenie s centrom na strednom Sloven-
sku, ktoré vstúpilo do našich dejín ako Slovenské národné povstanie. 

Z prehľadu života a práce Ondreja Pavlíka v rozmedzí 20. a 40. rokov 20. sto-
ročia vyplýva, že ako žiak ľudovej a meštianskej školy, učiteľského ústavu získal 

58 List MŠaNO z 31. januára 1940. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

59 List MŠaNO z 19. decembra 1940. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

60 List MŠaNO z 1. jseptembra 1941. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

61 List MŠaNO z 19. septembra 1941. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.

62 List MŠaNO z 31. mája 1944. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný archív, 
Drotárska cesta 2, Bratislava.

63 List Ondreja Pavlíka z 28. júna 1944. Fond Akademik Pavlík, bez sign., kr. 1. Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta 2, Bratislava.
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základy všeobecného a odborného vzdelania, ktoré mu otvorilo cestu k učiteľskej 
dráhe na viacerých vidieckych školách Slovenska. Ctižiadosť a cieľavedomosť 
v spojení s húževnatosťou ho priviedli k vysokoškolskému štúdiu, v ktorom získal 
základ pre svoj ďalší profesionálny rast. Zároveň s tým sa živo zaujímal o kaž-
dodenný život a hľadal možnosti ako ho zlepšiť. To ho priviedlo k tým skupinám 
mladej slovenskej inteligencie, ktoré videli v komunistickej ideológii riešenie na-
hromadených spoločenských problémov. To je však už ďalšia kapitola jeho života 
a učiteľskej práce.
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RESUMÉ

Based on source materials, the study describes the family background of Ondrej Pavlík, 
an important Slovak pedagogue, his school and study results from the People‘s, Civic 
School and Teacher‘s Institute, as well as his extracurricular activities, which stood at the 
beginning of his later scientifi c pedagogical work.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
PAEDAGOGICARočník 31 Bratislava 2019

MIESTO ČLOVEKA V POSTMODERNEJ RODINE 
A OTÁZKY JEHO VÝCHOVY1

Mária POTOČÁROVÁ

Abstrakt: Príspevok poukazuje na charakteristiky novodobého fi lozofi ckého myslenia 
a spoločenského vývoja v období moderny a postmoderny, ktoré poznačili aj rodinu. Prob-
lém vývoja a fungovania postmodernej rodiny, spôsob rodinného života sa stáva problé-
mom súčasného človeka, chápania jeho hodnôt, slobody, kultúry a v neposlednom rade aj 
výchovy čo v pedagogike rieši pedagogická antropológia a axiológia. Táto výrazná zmena 
historicko-fi lozofi ckej, sociálno-sociologickej paradigmy rodiny má nezanedbateľný vplyv 
aj na hodnotovú orientáciu jednotlivca a výrazne sa tiež premieta do (post)moderných po-
stupov a celkového chápania poslania výchovy. Príspevok v širšej perspektíve poukazuje 
na oblasti, v ktorých sa sústreďujú problémy výchovy v rodine a naznačuje hľadanie vý-
chodísk. Refl exia pedagogiky rodiny v modernej a postmodernej dobe, i v rámci sústavy 
pedagogických vied, je nevyhnutná.

Kľúčové slová: moderna a postmoderna z hľadiska spoločenského, fi lozofi ckého a pedago-
gického myslenia, zmena paradigmy rodiny,  hodnotovej orientácie, perspektívy výchovy

Výchova a vzdelávanie je najnáročnejšia a najdôležitejšia činnosť človeka, 
ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje spoločenskú existenciu a prebieha vždy 
v určitom vzťahu aj k rodine. Príspevok sa pokúsi priblížiť k hlbšiemu vnímaniu 
postavenia súčasnej rodiny v spoločnosti, k poznaniu pozadia rodinného života 
a rodinných vzťahov v kontexte pedagogiky rodiny. Stanovený cieľ sa dosahu-
je spôsobom, ktorý vyvoláva aj reminiscencie na antickú koncepciu paideie a jej 

1 Príspevok je čiastkovým výstupom grantu VEGA č. 1/0549/18.
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dôrazu na holistické uchopenie interdisciplinárnych súvislostí. Prizvanie pedagógov 
rodiny a pedagogiky rodiny (ako aplikovanej pedagogickej disciplíny) k spoločnej 
refl exii postavenia rodiny v spoločnosti považujem za významný krok. Znamená 
to prelomenie izolovaného postavenia pedagogiky rodiny aj v rámci sústavy peda-
gogických disciplín – napríklad vo fi lozofi i výchovy ale i v rozmanitých teóriách 
edukácie (teóriách výchovy), v dejinách pedagogiky a v ďalších oblastiach apliko-
vaných pedagogických vied a disciplín – v predškolskej, školskej a mimoškolskej 
pedagogike, v sociálnej pedagogike, či v pedagogike voľného času. Budúcnosť vý-
chovy ako celku je podľa môjho názoru vo veľkej miere v rukách rodiny. A to bez 
ohľadu na to, či sme si toto východisko ešte ochotní pripustiť a uveriť tejto perspek-
tíve pripisovanej rodine. Aj napriek náporu toľkých rýchlo sa meniacich novodo-
bých trendov prítomných priamo v rodinnom súžití a aj ohrozeniam prejavovaným 
voči rodine. Osud prenosu najdôležitejších životných hodnôt a kultúrneho dedičstva 
národa i celej civilizácie v každej dobe vždy začínal v rodine. Odtiaľ – z rodiny – 
musí znova začať aj cesta hľadania východísk vo výchovných problémoch súčasnej 
doby a ozdravenie toho, čo súčasná doba človeku zobrala: jeho základné životné 
istoty – rodinné väzby a vzťahy. Azda aj preto 21. storočie bolo označené za storočie 
hľadania kultúry medziľudských vzťahov. Pedagogika rodiny nesmie pri napĺňaní 
tejto novej vízie chýbať. Je to veľká, tvorivá doposiaľ nedocenená výzva pre fi lozo-
fi u výchovy, pre pedagogickú antropológiu a ďalšie pedagogické vedy. Skutočnosť 
nahlodania rodiny spoločenskými zmenami „tekutej prítomnosti“ sa prejavuje dro-
bením záujmov jednotlivých osôb v rámci nukleárnej rodiny. Opätovné hľadanie 
adekvátnej podoby rodiny a renesancia podmienok plnenia jej nezastupiteľských 
funkcií v kontexte výchovy má dnes naliehavý zmysel. 

HISTORICKO-SOCIÁLNY VÝVOJ RODINY V OBDOBÍ 
MODERNY A POSTMODERNY

Pripomeňme si, že najstaršie korene európskej rodiny nachádzame v klasic-
kých stredomorských civilizáciách antického Grécka a Ríma na juhu, a tiež v ger-
mánskych a keltských kmeňových spoločenstvách, ktoré rozkvitali na severe a zá-
pade starého kontinentu Európy. Obidvom týmto vplyvom sa prisudzuje najväčšia 
zodpovednosť za dôležité rysy rodiny, ktoré sa neskôr rozšírili v celej Európe. An-
tické Grécko v Európe formovalo fi lozofi cké myslenie, kultúru ducha. Rím prispel 
najmä svojim rodinným právom a germánske kmene odovzdali európskej rodine 
predovšetkým prvky bilaterálneho odvodzovania príbuzenstva a dôraz na indivi-
dualizmus. Z pohľadu histórie treba tiež zdôrazniť, že vo vývoji európskej rodiny 
najvýznamnejšiu úlohu zohral nástup kresťanstva, pochádzajúceho z učenia Ježiša 
Krista na Blízkom východe. Cirkev pri „obracaní“ pohanov na kresťanskú vieru 
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zaviedla množstvo zmien, ktoré natrvalo poznačili a aj pretvorili dovtedy existujú-
ce modely rodinného života v celej Európe. „Minulosť európskej rodiny má vplyv 
na súčasnosť, jednak vo všetkom, čo pretrváva, ako aj v tom, čo sa úplne zmeni-
lo“, tvrdí Jack Goody vo svojej publikácii Proměny rodiny v európskej histórii 
(J. Goody, 2000, s. 11-12). 

Rodina nadobudla isté charakteristické črty aj nástupom období moderny 
a postmoderny. Idea modernity začína už renesanciou, napreduje v osvietenstve, 
ale svoj najväčší rozvoj zaznamenáva až v novoveku a vrcholí na konci 19. storo-
čia do polovice 20. storočia. Kultúrny a umelecký modernizmus sa dá ohraničiť 
časovým obdobím od 1860 – 1880 do 1910 – 1917 (J. Jurina, 2004, s. 146). Ná-
stup a prechod k obdobiu postmoderny situujeme do polovice 20. storočia až po 
súčasnosť. Rodinu vždy výrazne formovali a formujú najmä spoločenské a kultúr-
ne vplyvy. Na zásadných princípoch moderny a postmoderny sa zrodila podoba 
súčasnej rodiny. 

V historickom bádaní sa o rodine hovorí do obdobia priemyslovej revolúcie 
ako o predindustriálnej alebo tiež stavovskej rodine. Pre tradičnú rodinu je ty-
pické, že oveľa viac než moderná rodina slúžila ako ekonomická jednotka. Z hľa-
diska historickej demografi e sa okrem toho za hlavné rozdiely v znakoch medzi 
tradičnou a modernou rodinou považuje pôrodnosť a mortalita, ktorú vystihuje 
tzv. demografi cká kríza predindustriálnej spoločnosti. Za najpodstatnejší znak 
modernej spoločnosti, ktorá zvýrazňuje tento porovnávaný rozdiel, je fenomén ná-
stupu masovo rozšírenej regulácie pôrodnosti. Tento rozdiel býva považovaný za 
kardinálny, pretože ako jediný dokáže vypovedať aj o platnosti morálnych noriem 
a náboženských predstavách o postojoch k životu, ako aj o predstavách o určitom 
životnom štandarde.

Predmodernými formami rodiny (čiže tradičnej rodiny) sa podrobne zaoberá 
práca L. Stona z r. 1977, (cit. In : Goody, J. 2000), ktorý vo vývoji rodiny vyme-
dzuje v období od 16. do 19. storočia tieto jej fázy:
1.  Relatívne malá, nukleárna rodina (pretože krátka stredná dĺžka života spra-

vidla zabraňovala vzniku trojgeneračnej rodiny), ktorá však udržuje početné 
a intenzívne kontakty so širšou príbuzenskou a susedskou komunitou. Rodina 
plní predovšetkým ekonomickú funkciu a je zárukou prežitia. Sobáše sa uza-
tvárajú predovšetkým z majetkových dôvodov. O rodine sa hovorí viac ako 
o „domácnosti“, o „celom dome“, než len ako úzke vymedzenej rodine. Do 
domácnosti patrilo aj služobníctvo.

2.  Druhá, „prechodná“,forma rodiny existovala najviac vo vyšších vrstvách a vy-
skytovala sa približne na prelome 17. a 18. storočia. V tomto období sa nukle-
árna rodina vymedzovala oproti celej spoločnosti tým, že kládla značný dôraz 
na materinskú lásku a na prirodzenú, racionálne podloženú a odvodenú silnú 
autoritu otca.
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3.  Tretia fáza vo vývoji predmodernej rodiny sa začína objavovať v priebehu 
19. storočia. Dá sa povedať, že táto fáza vyvrcholila do chápania novej for-
my rodiny – modernej s prechodom do postmodernej a ktorá vlastne pretrváva 
dodnes. Je tesne spojená s citovým individualizmom, slobodnou voľbou na zá-
klade lásky, s pevnými citovými väzbami, ale i uzavretosťou voči okoliu s dôra-
zom na svoje súkromie a autonómiu.

Pri diskusii o podobách rodinnej výchovy v ktoromkoľvek historickom období 
v dejinách Európy treba mať na pamäti spoločné a všeobecné charakteristiky rodi-
ny, príbuzenstva a manželstva, ktoré je možné odvodiť z porovnávacích historic-
kých prameňov a štúdií. Tieto rysy a charakteristiky rodiny najpresnejšie vystihujú 
aj to, aké mala rodinná výchova ciele a obsah v tej ktorej dobe, koho sa týkala, 
koho vychovávala, aké mala možnosti, prekážky či podmienky pre realizáciu. 
J. Goody (2000, s. 12) sumarizuje spoločné rysy rodiny a rodinného života v eu-
rópskom priestore do niekoľkých univerzálnych tvrdení:
1.  V histórii ľudstva (vrátane európskeho) neexistuje prakticky žiadne spoločen-

stvo, v ktorom by nebola nukleárna (jadrová, jednoduchá) rodina dôležitá. 
V prevažnej väčšine prípadov rodina vystupuje ako skupina spoločne žijúcich 
osôb. Toto konštatovanie je dôležité aj pre hľadanie istej významnej konštanty 
pre vytváranie optimálnych podmienok pre výchovu. 

2.  Základnou jednotkou produkcie a reprodukcie rodiny je vždy relatívne malá 
skupina. Rozdiely vo veľkosti domácností pokrývajú pomerne úzku škálu. Ro-
dina vo vzťahoch dominuje ako monogamná. 

3.  Je typické, že aj tam, kde existovali unilineárne rodové línie ako v starobylom 
Ríme, do úvahy sa vždy berú aj bilaterálne pokrvné zväzky podľa oboch rodi-
čov. Napr. aj v patrilineárnych spoločnostiach je vždy dôležitou postavou brat 
matky, čo nenaznačuje, že by šlo iba o pozostatok z matrilineárneho usporiada-
nia rodinných vzťahov. 

4.  V žiadnej spoločnosti nie sú putá medzi matkou a dieťaťom úplne bez významu 
(a vo väčšine z nich aj medzi otcom a dieťaťom) či už z hľadiska citového alebo 
právneho. Je tomu tak aj v postmodernej rodine. Starostlivosť o potomstvo v rám-
ci párového a silného citového vzťahu, určeného relatívne výhradnými sexuál-
nymi a manželskými právami, je univerzálna črta rodiny a má najväčší vplyv 
a vytvára najsilnejší tlak na prebratie zodpovednosti aj za výchovu dieťaťa. 

S výrazom moderny, modernosti spájame synonymá pokroku, osvety, rozumu 
a najmä prejavov slobody, nezávislosti, autonómie. Moderna tiež predstavuje mož-
nosť prijímania spoločensky nezáväznej morálky a bez všeobecne akceptovateľnej 
zhody v zásadných etických otázkach. Mnohé z týchto predpokladov moderny 
sa hlboko dotýkali práve rodiny a rodinného života. Orientáciu rodiny na vlastnú 
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intimitu, hlbokú vzťahovosť a uzatváranie sa pred svetom zároveň doprevádza 
orientácia na širšiu, hoci benevolentnejšiu sociálnu kontrolu a väčšie právne regu-
lované zásahy štátu voči rodine v rôznych podobách. 

Nestor sociológie Emil Durkheim už vo svojej prednáške v Paríži v r. 1892 vy-
slovil názor, v ktorom typickú modernú rodinu charakterizoval ako „párovú“, za-
loženú na inštitúcii manželstva. Hovoril preto o nej aj ako o „manželskej rodine“. 
Neskôr sa toto označenie upresnilo aj označením „nukleárna rodina“, čiže rodina 
jadrová, elementárna, chápaná ako základné rodinné zoskupenie žijúce v spoloč-
nej domácnosti zloženej z rodičov a ich detí. Vyjadrila sa týmto novodobá a naj-
dôležitejšia historická charakteristika v premenách rodiny, typicky prislúchajúca 
do obdobia moderny. Znamenalo to, že sa rodina stala priestorom silnej privátnej 
oblasti sociálneho života človeka. Zdôrazňujúc najmä vnútornú kvalitu interperso-
nálnych vzťahov, čo umožnilo rodinu nazvať presnejšie aj inak – ako „vzťahovú 
rodinu“. A dokonca podľa P. Ariesa (1979 ) aj ako „citovú rodinu“. P. Aries hľadal 
pri výskume rodiny a detstva indikátory, ktoré by podporili jeho „veľkú“ hypotézu 
o zrodení citu, tak dôležitého fenoménu pre detstvo a rodinu. Jeho práce boli v skú-
maní rodiny a detstva dôležité aj z metodologického hľadiska. 

Okrem uvedených charakteristík na druhej strane pre nástup moderny a jej vplyv 
na rodinu bolo typické aj to, že rodina sa stala partnerom štátu, jeho pomocným 
nástrojom, ktorý napomáha kontrolovať, regulovať (právnym systémom) a rôznymi 
opatreniami a službami podporovať a usmerňovať rodinné vzťahy a rodinný život. 
Rodinu ako inštitúciu v ére moderny značne rozkolísalo volanie po rovnoprávnosti 
a ľudských právach, po možnosti rozvodu. Tieto požiadavky sa považovali humani-
zujúce rodinné spolunažívanie. Moderná rodina sa stáva súčasne rovnako súkrom-
nou ako i verejnou záležitosťou. Ocitá sa pod verejným dohľadom štátu a kontrolou 
právnych nariadení, vymedzených zákonmi. Záujem dieťaťa je najdôležitejším dô-
vodom pre zásahy štátu do života rodiny. Napríklad rodina už v 19. storočí prestáva 
byť rodinou „patriarchálneho“ typu, nakoľko boli zavedené právne nariadenia ob-
medzujúce otcovské zásahy a trestanie (F. Singly, 1999, s. 12).

Zo sociálnych a  kultúrnych vplyvov výrazne formujúcich modernú rodinu 
bolo azda najvplyvnejšie hnutie za emancipáciu žien, za ich volebné právo i zrov-
noprávnenie v pracovnej oblasti. Moderná doba oslobodzovala od starých väzieb 
na určitú spoločenskú triedu, od presne danej jednoty rol a činností. 

Kritiku obdobia moderny reprezentuje a završuje najmä nastupujúca tzv. po-
stmoderna, predstavovaná ako málo vyhranené, pôvodne umelecké a estetické, 
neskôr aj fi lozofi cké hnutie. O postmodernizmus sa opiera aj širšia nová sféra kul-
túry. Poznáme postmodernu v literatúre, vo fi lozofi i, maliarstve, v hudbe. Post-
modernizmus je „silným“ smerom aj v rámci architektúry (O. Ševčík, 1993). Post-
moderna začala obhajobou umeleckého eklektizmu a vo fi lozofi i znamenala naj-
mä relativizáciu všetkých pôvodných metafyzických predstáv a racionality. Stala 
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sa tak čiastočne aj tézou proti moderne, čiže anti-modernou. Moderne sa vytýkal 
myšlienkový absolutizmus, snaha presadiť sa cez logocentrizmus ako panstvo ra-
cionality a univerzality v kultúre spoločnosti.

Postmodernou označujeme predovšetkým historické obdobie, v ktorom stratili 
legitimitu „veľké diskurzy“ (t. j. ideológie, globálne koncepcie, myšlienkové sú-
stavy) a boli nahradené fragmentárnymi „malými diskurzami“. Vyčerpali sa všetky 
absolútne pravdy a nad „majstrami metafyzického myslenia“ sa začali vznášať 
myšlienky pochybností. V čase postmoderny už neexistuje uzavretý celkový vý-
klad života, celková koncepcia univerzálneho, pre všetko ľudstvo platného cieľa, 
ako to prezentovalo napríklad osvietenstvo.

Všetky atribúty postmoderny a jej vývinový pohyb sa priamo dotýkajú aj vý-
voja rodiny. V rodine sa kladie naďalej veľký dôraz na vzájomné vzťahy, avšak 
nukleárnu rodinu postmoderna úzko prepája najmä s jej fungovaním, s kvalitou 
viacerých jej jednotlivých funkcií – domestifi kačnej, ekonomickej, biologickej, ci-
tovej. Doteraz výrazne označená vzťahová rodina je opisovaná a regulovaná skôr 
jej funkciami.

Súčasná postmoderná rodina je silno individualistická. Ide o ešte ďalšie drobe-
nie záujmov jednotlivých osôb aj v rámci a vo vnútri nukleárnej rodiny. Zdôrazňujú 
sa osobné odlišnosti, osobitné spôsoby myslenia a cítenia jednotlivcov, podľa ich 
vlastnej logiky. Vo výchove detí sa presadzuje viac proces personalizácie ako so-
cializácie a prispôsobenia sa daným a záväzným sociálnym normám. Menšie šance 
pre takúto individualistickú orientáciu jednotlivca majú rodiny s väčším počtom 
detí. Preto „poklona“ individualizmu idú ruka v ruke s obmedzením počtu naro-
dených detí v rodine, zúžením sociálneho priestoru rodiny len s dvoma deťmi, čo 
je často iba zabezpečenie jednoduchej reprodukcie populácie bez prírastku. Man-
želstvo síce ostáva symbolom manželského spoločenstva, ale je často chápané už 
iba ako symbol inštitúcie. Manželstvo nepredstavuje jedinú možnosť medzi ostat-
nými formami rodinných vzťahov. Narastajúca autonómia modernej rodiny pod-
kopáva postavenie manželstva aj ako pevnej partnerskej väzby. Manželská rodina 
je všeobecne stotožňovaná s kapitalistickým spoločenským systémom. Napríklad 
výraz „manželstvo“ navrhoval v r. 2004 jeden z popredných francúzskych postmo-
derných fi lozofov Derrida úplne odstrániť z občianskeho zákonníka. Z dôvodu, aby 
sa „nekomplikovali“ postupy s právnym statusom homosexuálnych dvojíc. Rodi-
na sa stáva privilegovaným miestom, v ktorom si jednotlivé osoby chránia svoju 
individualitu. Táto skutočnosť mení zásadným spôsobom aj výchovu a charakter 
interakcie a socializácie osôb, ktoré rodinu vytvárajú a osôb, ktoré sú za výchovu 
v rodine zodpovedné a priamo ju realizujú. (Píšu o tom viacerí autori a rozoberá 
mnohé odborné štúdie - Mendelová, 2014, 2015, Bauman, 2003 a ďalší.)

Súčasná moderná a postmoderná rodina tiež postráda medzigeneračný hori-
zont. Prináša to devalváciu dedičstva tradičných hodnôt prenášaných z generácie 
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na generáciu, viac sa cení opieranie sa o vlastný nanovo konštruovaný hodnotový 
systém (F. Singly, 1999, s. 16). 

Keď hovoríme o rodine (aj z pohľadu histórie), máme väčšinou sklon si ju 
predstaviť predovšetkým ako úplnú nukleárnu rodinu – tvorenú osobou otca, mat-
ky a ich detí. Novodobí sociológovia, najmä však predstavitelia postmodernej a sú-
časnej éry, na základe viacerých vlastných štúdií otriasli práve týmto rozšíreným 
„mýtom“ o nukleárnej rodine. Tvrdia, že nukleárna rodina dnes už nie je celkom 
sebestačným a autonómnym spoločenským zoskupením akou bola v minulosti, 
ale vytvára širokú rodinnú individualizovanú sieť sociálnych vzťahov. Rodina je 
podľa nich dôležitý sociálny konštrukt, pre človeka zatiaľ najdôležitejší sociálny 
útvar. Mnohé aspekty prosperity rodiny sú priamo závislé na týchto širších rodin-
ných väzbách. Závažné rozhodnutia sa robia s ohľadom na širokú rodinu. Rodinná 
sieť vzťahov reaguje na závažné udalosti v rodine, čo len potvrdzuje sociológ-
mi zdôvodňovanú tzv. koncepciu vzťahu rodiny k sociálnej skutočnosti. Podľa 
D. Reissa (In O. Matoušek, 1993, s. 39) si rodina veľmi jasne buduje a udržuje 
svoje presvedčenie o povahe sociálnej reality, v ktorej žije. 

Najdôležitejšie zmeny vo vývoji rodiny v prechode od tradičnej rodiny k mo-
dernej až k postmodernej analyzoval aj sociológ Ivan Možný vo svojej knihe Rodi-
na a společnost. Uvádza, že od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia až podnes, 
zasiahla rodinu západoeurópskeho typu „lavína“ zmien, ktoré opísal nasledovne 
(I. Možný, 2008, s. 20-23):
1.  Pokles viacgeneračného spolužitia spôsobil diskontinuitu generácií a zmenu 

v štruktúre rodiny. Zmeny sa týkajú veľkosti rodín. Veľké a viacpočetné rodiny 
sú ojedinelé, spôsobuje to dlhodobý pokles pôrodnosti. Zvyšovanie veku ma-
tiek pri pôrode. 

2.  Zmeny v sexuálnom správaní. Tradičná rodina mala monopol na legitímne 
plodenie a socializáciu detí, ktorý sa udržal pomerne dlho. Moderné technoló-
gie pomocou rôznych druhov antikoncepcie umožnili oddelenie plodenia detí 
od sexu. Zvyšuje sa vek rodičov, kedy sa stávajú rodičmi, počet detí narode-
ných mimo manželstva.

3.  Liberalizácia v legalizácii partnerského spolužitia má za následok pokles so-
bášnosti. V tradičnej rodine mali veľký vplyv pri výbere partnera rodičia, cirkev 
a komunita. Dnes dochádza k erózii tohto vplyvu a jedinec sám rozhoduje pri 
výbere svojho budúceho partnera, ako aj o forme, ako bude tento vzťah prežívať.

4.  Sekularizácia – spôsobuje obmedzenie vplyvu cirkvi nad rodinou a presadzo-
vanie svetského spôsobu života a ateistických názorov. Manželstvo dvoch ľudí 
v tradičnom systéme bolo najmä vplyvom kresťanského učenia cirkví zrušiteľ-
né len vo výnimočných prípadoch. V súčasnosti je manželstvo vnímané ako 
občianska, ktoroukoľvek stranou vypovedateľná zmluva. Spôsobuje to rozvo-
dovú explóziu v rôznej miere a rozsahu. 
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5.  Rodina prichádza vďaka rozvoju rôznych špecifi ckých inštitúcií o množstvo 
svojich tradičných funkcií a priestor vplyvu. Najmä škola prevzala od rodiny 
úlohu a veľký podiel vo vzdelávaní a výchove detí. Takisto masmédiá zrušili 
monopol rodiny na socializáciu detí a mládeže. Výrazne formujú ich názory 
a postoje k hodnotám a správnemu životnému štýlu. 

6.  Rola ženy sa zmenila tým, že je zamestnaná a chce v živote dosiahnuť pracovný 
úspech, na materstvo jej preto veľa času neostáva. Celoživotné materstvo ženy 
sa mení na krátku epizódu v jej živote. Konzekvenciou vzdelanosti, kvalifi ko-
vanosti, ale aj fi nančnej situácie a zabezpečenia rodiny sa zamestnávajú aj ženy, 
rovnako ako muži. Dvojkariérové manželstvá sú veľmi častým a prirodzeným 
dôsledkom tohto trendu.

Tabuľka 1: Základné charakteristiky tradičnej, modernej a postmodernej rodiny

Tradičná Moderná Postmoderná

Štruktúra široká, 
viacgeneračná

nukleárna, 
manželská

variabilná, 
individualizovaná

Základný kapitál ekonomický ekonomický, 
sociálny, kultúrny

sociálny, 
kultúrny

Legitimizácia sex, deti deti nelegitimizuje

Rola komplementárna, 
hierarchizovaná

segregovaná, 
komplementárna individualizovaná

Funkcie univerzálna
starostlivosti,
statusotvorné, 

citové
citová

Autorita otec
otec a matka, 

funkčne 
segregované

individualizovaná, 
slabá

Reprezentácia diskurzu náboženská, 
cirkevná občianska masmediálna

Medzigeneračný prenos patrilineárny, 
autoritatívny

demokratický, 
zmiešaný slabý

Prameň: I. Možný, 2008, s. 23.

Podľa sociológov aj postmoderná rodina nasleduje s určitým, ale už nie príliš 
veľkým oneskorením západoeurópsky typ rodiny. V tejto súvislosti O. Matoušek 
(1997, s. 32) uvádza faktory, ktoré najviac ovplyvňujú západoeurópsku rodinu. 
Sú to: kulminujúce európske hnutia, nevídaný spoločenský blahobyt, postmoderná 
svetonázorová klíma.

Širší priestor by si vyžiadala explanácia súvislosti hodnotovej orientácie súčas-
ného mladého človeka a postmoderného myslenia, najmä z hľadiska jej významu 
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pre výchovu. „Axiologické výskumy poukazujú na skutočnosť, že hodnoty v novo-
dobej spoločnosti strácajú ontologické ukotvenie a stávajú sa tak funkčnými len 
v individuálnom bytí. Z procesov hodnotenia sa úplne vytráca objektivita, násled-
kom čoho sa stráca povedomie existencie objektívnych, vždy platných či nemenných 
hodnôt. O oprávnenosti hodnôt potom rozhoduje jednotlivec a objektivita hodnoty 
začína byť určovaná iba spoločenskou potrebou. Z toho dôvodu možno v súčasnosti 
hovoriť o rozpade tradičných hodnôt.“ (E. Klčovanská, 2004, s. 23). Takto vedľa 
seba môžu existovať rôzne hodnotové poriadky, ktoré môžu byť podobné alebo 
kontrastné, odporujúce si. Spájanie veľkých protikladov je jednou z ďalších charak-
teristík postmoderny. Jedinec môže iné hodnoty uprednostňovať doma v súkromí 
a iné v škole a medzi priateľmi. Tento hodnotový paradox sa dá zdôvodniť tým, že 
hodnoty ako sú rodina, priateľstvo, láska sa stávajú naplno závislé nielen od ich 
všeobecne uznávaného významu, ale od konkrétnej kvality vzťahov a ich subjek-
tívneho prežívania. Potom sa však stáva to, že inak vysoko preferované deklarova-
né hodnoty sa často opúšťajú len zo subjektívnych dôvodov. Najmä v čase skúšok, 
pod tlakom sklamaní zo zlej skúsenosti, podľa toho či to práve niekomu vyhovuje, 
a nie preto, že sú pevne presvedčení o pravdivosti, hodnovernosti, dôveryhodnosti 
a nezmeniteľnosti hodnoty z objektívneho hľadiska a za každej okolnosti. Hodnoty 
sa tak stávajú nie trvalou, záväznou normou, ale iba pragmaticky používaným prv-
kom života. „Nastaviť“ ciele univerzálne chápanej hodnotovej výchovy je pre tieto 
uvedené skutočnosti dosť zložité, niekedy až nemožné. 

Racionalizmus v osvietenstve rozlišoval pravdu od nepravdy, morálne správa-
nie od nemorálneho tým, že mal stanovené kritériá. Postmodernizmus vychádza 
z toho, že rôzne kultúry v dejinách vytvárajú vlastné kritériá a preto už neexistuje 
morálne univerzum, ktoré by mohol rešpektovať každý človek. Existuje nielen 
kultúrna diferencovanosť, ale aj skupinová, v rámci jednej krajiny. Každá skupi-
na má svoj etický hodnotový systém, ktorý stojí vedľa inej skupiny s odlišnými 
hodnotami. A práve v tomto bode sa postmoderné myslenie javí aj ako silno pozi-
tívne, pretože rešpektuje a berie do úvahy pluralitu iných hodnotových systémov 
(J. Skalková, 1995, s. 117). Nielen jedinci navzájom, ale tiež rôzne sociálne sku-
piny (napr. rodina) majú odlišnú hierarchiu hodnôt, ktorú sa učíme rešpektovať. 

PERSPEKTÍVY VÝCHOVNÉHO PÔSOBENIA 
V SÚČASNEJ RODINE 

Súčasná doba sa dá charakterizovať ako spolužitie rôznych kultúr s rôznymi 
hodnotovými systémami. Rozdiely v hodnotových systémoch už neexistujú odde-
lene, ale navzájom sa ovplyvňujú a preplietajú. Platí to aj v rámci života rodiny, vo 
výchove ako takej a v rodinnej výchove to platí tiež celkom osobitne. 
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Vzhľadom k charakteristickej postmodernej problematike súčasnej doby je 
potrebné snažiť sa dosiahnuť v pedagogike všeobecný cieľ, aby výchova a vzde-
lávanie získali hlbšiu hodnotovú dimenziu. Hodnotový proces je procesom aktív-
neho hľadania, objavovania, akceptácie a identifi kácie. Ako aj vo svojich prácach 
viackrát vyjadruje svoj názor profesor Žilínek (M. Žilínek, 2009), že akceptácia 
mravných hodnôt je zložitý proces, ktorý nemôže byť postavený len na zákonoch, 
princípoch a normách mravnej výchovy a etického učenia, pretože by to mohlo 
viesť k schematickosti v medziľudských vzťahoch, k nedostatočnej miere rozvoja 
duchovno-morálnych potencialít a kompetencií vychovávaných. Tento proces je 
spojený so slobodným rozhodovaním sa každej osobnosti, ktorá je zároveň za svo-
ju voľbu aj zodpovedná. 

Preto má dôležité miesto vo výchovnom pôsobení rodiny i v školskej edukácii 
hodnotová a postojová výchova, ktorá sa dnes zameriava a naliehavo akcentuje 
hlavnú myšlienku, aby vychovávaný pochopil svoje vlastné hodnoty, vedel správ-
ne rozlišovať, voliť si ich, aby sa nimi v živote riadil, ale aj spoznal a rešpektoval 
hodnotové odlišnosti iných. (Mendelová, Grofčíková, 2015 b)

Aj rodičia v spolupráci s  učiteľom by si mali spoločne vzájomne pomáhať pri 
ujasňovaní a rozvoji hodnôt dieťaťa, zvlášť v období adolescencie. Mnohí učitelia 
si myslia, že vychovávať k hodnotám je úlohou rodiny a naopak rodičia si zase 
myslia, že sú na to svojim odborným pedagogickým vzdelaním pripravení a kom-
petentnejší skôr učitelia. Obávam sa, že tu v pozadí ide o prenášanie zodpovednosti 
Vychovávať k hodnotám možno najlepšie tým, že deťom a mladým ľuďom ponúk-
neme už existujúce hodnoty. Najlepšie tie, ktoré sú „žité“ v každodenných situá-
ciách a potvrdzované ochotou obetovať sa za ne, to znamená byť ich nositeľmi, 
svedkami a zástancami. Predsa však možno povedať, že prevažujú dva prístupy, 
ktorými možno podporiť hodnotovú výchovu a pomôcť mladému človeku osvojiť 
si žiaduce sociálne, morálne, civilizačné hodnoty (M. Potočárová, 2007, s. 39):
– objasňujúci prístup: zástancovia tohto prístupu sú za to, aby sa deťom v hod-

notovej výchove poskytli najlepšie podnety a obsahy z kultúry, na základe kto-
rých si vychovávaní vytvoria najlepšie modifi kácie „vlastných“ hodnôt. Tieto 
hodnoty im pomôžu odolať tlakom často nekontrolovateľného vplyvu médií, 
deštrukcii rovesníckych skupín a iným.

– prístup zdôrazňujúci schopnosť hodnotiť: tento prístup naopak nevidí výz-
nam v učení sa hodnotám, pretože svet sa rýchlo mení, ale zdôrazňuje, aby 
sa vychovávaný naučil sám hodnotiť. Čo potom konkrétne znamená vedieť si 
zvoliť medzi kvalitami, vyberať si, rozhodovať sa, naučiť sa dávať prednosť 
a odmietať na základe určitých kritérií.

– vo výchovnom pôsobení má podstatný vplyv príklad a vzor v správaní a v po-
stojoch k sebe, k druhým a k širšiemu sociálnemu – ľudskému i prírodnému. 
V tomto smere má rodina zatiaľ neprekonateľné možnosti. 
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Zmena paradigmy súčasnej rodiny a rodinného života zmenila množstvo vecí 
v našom živote, v rozhodovaní, v prístupe k vlastnej slobode, v zodpovednosti za 
seba a k druhým. A celkom osobitne ovplyvnila aj východiská vo výchove. Zneis-
til sa hodnotový rozmer človeka, zasiali sa pochybnosti o identite ľudskej osoby. 
Dnešný mladý človek trocha „blúdi“ v sociálnom svete medziľudských vzťahov, 
ale aj v ríši sebapoznania, vzťahu k sebe samému. 

Kto vytvoril postmodernú rodinu? 
Vieme vôbec, čo je presne postmoderná rodina a vieme presne pomenovať, 

aká je tá historicky označovaná ako tradičná rodina, aby sme ich navzájom mohli 
porovnať ? Vieme, čo vlastne chceme z tradícií, univerzality hodnôt preniesť a ako 
k nim viesť a podľa toho i vychovávať zrelé ľudské osoby? 

Vytvorili túto novú paradigmu o rodine naši mladí? Nie!?
Prečo teda čakáme od mladých, že oni sami zmenia svet a vybudujú ho na 

pevných etických princípoch, keď sme pre nich vytvorili tento často zmätený po-
stmoderný svet a v nej rodinu, ktorej prestávame rozumieť a občas akoby aj nikto 
nerozumel, kam smeruje a aké má poslanie....!? Napriek tejto bezradnej otázke 
v závere mám hlboké presvedčenie o tom, že rodina je a zostane najväčšou hod-
notou pre dieťa a najdôležitejším vzťahom, na ktorom si môže aj súčasný človek, 
dieťa, žiak, dorastajúci mladý človek vybudovať vlastný život a rozvíjať svoju 
osobnosť. A výchova sa nikdy nesmie vzdať ambície byť sprievodcom v rodine, 
oporou i potrebnou autoritou mladému človeku, „ktorý si hľadá svoju cestu“... 
(Prekopová, Schweizerová, 1993). 
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RESUMÉ

The paper points out the characteristics of modern philosophical thinking and social 
development in the modern and postmodern period, which also marked the family. The 
problem of development and functioning of the postmodern family, the way of family 
life becomes the problem of contemporary man, understanding of his values, freedom, 
culture and, last but not least, upbringing in pedagogy anthropology and axiology. This 
signifi cant change in the historical - philosophical, socio - sociological paradigm of the 
family has a considerable infl uence on the value orientation of the individual and is also 
signifi cantly refl ected in the (post) modern practices and overall understanding of the 
educational mission. In a broader perspective, the paper points to areas where family 
education problems are concentrated and suggests fi nding solutions. Refl ection of family 
pedagogy in modern and postmodern times, as well as within the system of educational 
sciences, is essential.
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NÁSILIE A ŠIKANOVANIE V ŠKOLE 
A JEHO PREDCHÁDZANIE

Ľuboslava SEJČOVÁ

Anotácia: V príspevku sa autorka zaoberá problematikou šikanovania na školách a v škol-
skom prostredí. Rozoberá otázku diagnostikovania šikanovania, popisuje najčastejšie pre-
javy šikanovania v školskom prostredí a príčin vzniku tohto javu z hľadiska osobnosti 
agresora, obete a svedka šikanovania. Následky šikanovania sú závažné, neraz u dotknutej 
osoby, ktorá nenájde podporu a pomoc, stresujúce zážitky, strach a bezmocnosť vedú k sa-
movražde obete alebo k suicidálnemu pokusu. Bez následkov nie sú ani jedinci, ktorí sa 
šikanovaniu prizerali. Autorka vo svojom príspevku uvádza aj výsledky výskumov násilia 
a šikanovania v škole a poukazuje na nutnosť realizácie prevencie šikanovania v školskom 
prostredí. Pedagógovia totiž nemajú dostatočné množstvo vedomostí ani skúseností, ako 
riešiť vzniknutý problém a žiaci podobne nevedia, ako reagovať v situácii ohrozenia. Úlo-
hou preventívnych programov na školách je deti, žiakov a žiačky ochrániť pred násilím. 
Informovať ich a precvičiť si s nimi rizikové situácie, aby vedeli ako si pomôcť v situácií, 
ktorá ich môže ohrozovať, ako vyhľadať v prípade potreby pomoc. Preventívne programy 
na školách by mali priblížiť žiakom ich práva formou, ktorá je pre deti pochopiteľnejšia, 
aby vedeli, čo vlastne detské právo znamená. 

Kľúčové slová: šikanovanie, osobnosť agresora, osobnosť obete, osobnosť svedka šikano-
vania, prevencia šikanovania, preventívne programy

Šikanovanie je v dnešnej dobe závažným sociálno-patologickým javom, ktorý sa 
vyskytuje aj na základných a stredných školách. Deti sú ovplyvnené médiami a to, 
čo vidia, aplikujú v reálnom živote. Podstatou šikanovania je, že je to dlhodobé, 
opakované a úmyselné ubližovanie s cieľom získať prevahu. Charakteristickým zna-
kom je nepomer síl, obeť je z nejakého dôvodu bezradná (Emmerová, 2006). 
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Šikanovanie je systematické zneužívanie moci. Znamená tiež, že jedinec zaob-
chádza s druhými ľuďmi hrubo a surovo. Slovo šikanovanie pochádza z francúz-
skeho „chicane” a znamená opakované zámerné obťažovanie, prenasledovanie, 
týranie, manipulovanie, ponižovanie niekoho, kto sa nemôže alebo nedokáže brá-
niť”(www.statpedu.sk/spravy/material_k_pripomienkovaniu _sikanovanie.pdf).

Šikanovanie sa inak prejavuje u dievčat a inak u chlapcov. Dievčatá si ubližujú 
navzájom tým, že vylúčia dievča z kolektívu, nezapájajú ju do svojich aktivít, ig-
norujú ju a ohovárajú. Toto môžeme nazvať i skrytou formou šikanovania. Chlap-
com je jedno, či šikanujú dievča alebo chlapca. U nich prevažuje fyzické násilie 
(www.modernaskola.sk).

Šikanovanie je agresívne správanie, kedy jednotlivec (alebo viac osôb) väčši-
nou opakovane núti iného jedinca, často pod hrozbou použitia násilia vykonávať 
nejakú činnosť, akú nie je povinný vykonávať, alebo znášať niečo, čo nie je povin-
ný znášať (využívanie mladších žiakov na rôzne služby, čistenie topánok, branie 
desiat, jedla, vymáhanie peňazí, bitie a i.). Tieto prejavy nadradenosti a týrania 
slabších a zraniteľnejších sa zvykli vyskytovať vo vojenskom prostredí ako ma-
záctvo. U detí sa vyskytuje v školách, na internátoch a v domovoch mládeže.

Diagnostika šikany je veľmi náročnou záležitosťou. Dieťa v roli obete sa často 
zo strachu z pomsty agresorov nezveruje ani tým najbližším – rodičom. Správanie 
obete má svoje špecifi cké znaky. Pre prehľadnosť sú varovné známky rozdelené na 
tzv. priame a nepriame ukazovatele (Pöthe, 1999): 
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DIAGNOSTIKA ŠIKANY – PRIAME A NEPRIAME 
UKAZOVATELE

Nepriame ukazovatele
= správanie alebo vzhľad dieťaťa

Priame ukazovatele
= správanie okolia voči dieťaťu

Strach ísť ráno do školy
Záškoláctvo

Opakované bolesti hlavy či brucha
Neurózy

Zhoršenie prospechu 
Strata záujmu o učenie 
Porucha sústredenia

Zdržovanie sa v blízkosti učiteľov
Ustrašené vystupovanie
Neskoré návraty zo školy

Poškodený či zašpinený odev
Dieťa sa zo školy vracia vyhladované
Modriny, odreniny bez vierohodného 

vysvetlenia 
Opakovaná strata peňazí či osobných vecí

Dieťa žiada o peniaze pod rôznymi 
zámienkami

Ťažké zaspávanie, nočné mory
Smutná nálada

Apatia, niekedy naopak agresivita

Úmyselné ponižovanie
Hrubé žartovanie a zosmiešňovanie

Nadávky 
Neustále kritizovanie a spochybňovanie 

Poškodzovanie a krádeže osobných vecí 
Poškodzovanie odevu
Výsmech a pohŕdanie

Obmedzovanie slobody 
Bitie, kopanie a iné telesné napádanie

1. ŠIKANOVANIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ, 
PRÍČINY A PREJAVY

Existuje množstvo príčin, prečo sa mladí šikanujú. Jednou z nich je, že mladý 
človek chce na seba upútať pozornosť, chce zakryť svoj strach alebo chce ukázať 
svoje fyzické schopnosti. Príčin je naozaj veľa, a preto Kolář (2005) vo svojej 
publikácii „Bolest šikanování” uvádza tieto:

Motív upútania pozornosti – agresor ako herec v divadle túži byť stredobodom 
pozornosti publika, robí všetko pre to, aby získal obdiv a priazeň spolužiakov;

Motív zabíjania nudy – šikanovanie prináša citovo prázdnemu tyranovi vzrušenie, 
a tak konečne tyran nachádza, čo ho skutočne baví. Má pocit, že teraz skutočne žije;

Motív „Mengeleho” – v človeku sa prebudí bádateľ, ktorý chce nájsť tajomstvo 
človeka tým, že skúša, čo vydrží;

Motív žiarlivosti – žiaci závidia dobrému žiakovi priazeň učiteľov, preto sa mu 
snažia pomstiť;

Motív „prevencie” – bývalá obeť chce predísť svojmu týraniu a na novom pôsobis-
ku začne pre istotu sama šikanovať, prípadne sa rýchlo pridá k nejakému agresorovi;
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Motív vykonať niečo veľké – niektorí násilníci sú odsúdení na celkovú neúspeš-
nosť, vrátane školskej. Šikanovaním dokážu sami sebe, že sú schopní výkonu 
(Kolář, 2001).

Na šikanovanie sa dá pozerať z rôznych hľadísk. Ľudia majú rôzne názory, 
rôzne to vnímajú. Mnohí učitelia to dokonca nepovažujú za problém, ktorý by 
mali riešiť, ktorým by sa mali nejako zaoberať. Preto, keď sa v škole objaví šika-
novanie, nevedia ho riešiť, a tým iba zhoršujú celú situáciu. I Kolář hovorí o troch 
rôznych pohľadoch na tento závažný jav:

Šikanovanie ako choré správanie. Tu hovoríme o patologickom správaní, 
ktoré nadobúda skutkovú podstatu trestného činu. V tomto prípade rozlišujeme 
aj základné formy a typy agresie a manipulácie:
a)  Fyzická agresia a používanie zbraní. Obeť je napríklad škrtená káblom, šálom, 

je bitá obuškom, opaskom, je dusená vankúšom, je pichaná špendlíkom, kru-
židlom, je vystavená kopaniu, fackovaniu, hromadnému bitiu...

b)  Slovná agresia a zastrašovanie zbraňami. Obeti sa vyhrážajú zabitím, muče-
ním, vyhrážajú sa jej anonymne, zastrašujú ju zbraňami, agresori urážajú rodi-
čov obete, vtipkujú na úkor obete...

c)  Krádeže, ničenie a manipulácia s vecami. Agresori berú obeti peniaze, ničia jej 
oblečenie, privlastňujú si jej veci, ukradnú alebo schovajú jej doklady, lístky na 
obed... 

d)  Násilné a manipulatívne príkazy. Obeť je napr. nútená piť moč, malinovku, do 
ktorej bolo napľuté, je nútená kľačať pred agresormi a prosiť ich o milosť, čistiť 
agresorom topánky.

Šikanovanie ako závislosť. Pri tomto pohľade na šikanovanie ide o vzájom-
nú väzbu medzi agresorom a obeťou. Podstatou je, že agresor chce skryť vlastný 
strach a využiť pritom strach druhého. Agresor a obeť sa istým spôsobom potre-
bujú, vzniká medzi nimi závislosť. Agresor skrýva svoj strach tým, že druhého 
bije, ovláda, manipuluje ním, čo mu prináša pocit nadradenosti a moci. Obeť sa na 
druhej strane po istej dobe identifi kuje, stotožní s agresorom, považuje agresora za 
kamaráta, obdivuje ho, vyhľadáva jeho spoločnosť.

Šikanovanie ako porucha vzťahov v skupine. V tomto prípade sa šikanova-
nie netýka len agresora a obete, ale celej skupiny, triedy. Šikanovanie je vždy zá-
ležitosťou celej skupiny, skupina prijíma šikanovanie, nebojuje proti nemu, nebúri 
sa, čím ho akceptuje (Kolář, 1997).

Šikanovanie sa veľmi ťažko zisťuje. Učitelia nechcú priznať, že v ich triede 
či škole existuje takýto sociálno-patologický jav, žiaci o tom mlčia. Preto si tre-
ba všímať rôzne alarmujúce signály, ktoré naznačujú, že niečo nie je v poriadku. 
Tieto signály môžu byť priame alebo nepriame. Medzi priamo alarmujúce signály 
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zaraďujeme ponižovanie a zosmiešňovanie, vymýšľanie zahanbujúcich prezývok, 
nadávanie, prejavy nerovnoprávnosti, dieťa dostáva povýšenecké príkazy, ktorým 
sa snaží vyhovieť, objavujú sa údery, kopance, strkanie, naháňanie. K nepriamo 
alarmujúcim signálom patria odreniny, modriny, škrabance, osamotenosť niekto-
rého dieťaťa, dieťa vchádza do triedy zároveň s učiteľom, pôsobí smutne až depre-
sívne, je nesústredené, náhle sa mu zhorší prospech. Má poškodené, znečistené, 
rozhádzané veci alebo odev. 

Šikanovanie ako proces, ktorý sa odohráva v triede, sa skladá z istých stupňov, 
následnosti. Kolář hovorí o piatich stupňoch, v ktorých sa šikanovanie prejavuje 
(in Kalamenová, Sejčová, 2008):
-  Pri prvom stupni hovorí o tzv. zrode ostrakizmu, kde ide o mierne psychické 

formy násilia. Člen skupiny, ktorý sa dostáva na okraj daného spoločenstva, sa 
tu necíti dobre, je neobľúbený a neuznávaný. Ostatnými je odmietaný, ohová-
rajú ho, nebavia sa s ním.

-  Druhý stupeň sa vyznačuje fyzickou agresiou a pritvrdzovaním manipulácie. Za-
čína vtedy, keď si agresor vychutnáva zážitok z toho, že mohol niekoho zbiť, 
ponížiť. Teší sa z toho. V tomto momente prichádza k prelomeniu posledných zá-
bran. Skupina prestáva pôsobiť ako kompaktný celok, naštrbujú sa vzťahy, šika-
novanie sa začína akceptovať, prevažujú nezúčastnené a sympatizujúce postoje.

-  Tretí stupeň je kľúčovým momentom. V tomto okamihu sa vytvorí jadro, sku-
pinka agresorov. Tí začínajú spolupracovať a systematicky šikanovať najvhod-
nejšiu obeť. Vytvárajú sa tu rôzne podskupiny, ktoré proti sebe bojujú. Vznika-
jú teda pozitívne a negatívne podskupiny. Je dobré, ak je pozitívna podskupina 
silná. V tom momente sa aspoň na čas zastaví šikanovanie.

-  Keď väčšina žiakov triedy prijíma normy agresorov, vtedy hovoríme o štvrtom 
stupni šikanovania. Normy agresorov sa stávajú nepísaným zákonom. Trieda sa 
mení, aktívne sa zúčastňuje na týraní spolužiaka a prežíva pritom uspokojenie.

-  Piaty stupeň, to už je dokonalé šikanovanie. Trieda je presne rozdelená na tých, 
čo všetko môžu, ktorí sa považujú za kráľov a na tých, ktorí slúžia, nemajú 
právo na nič. Agresori strácajú zmysel pre realitu, strácajú všetky zábrany. Ná-
silie sa začína považovať za normálne, chýba pocit viny. Obete sa stávajú stále 
závislejšími a ochotnejšími robiť čokoľvek. Obete nezvládajú danú situáciu, 
a preto sa častejšie u nich vyskytuje záškoláctvo, odchody zo škôl, pokusy o sa-
movraždu (Kolář, 1997). 

P. Říčan (1995) sa na problematiku príčin šikany pozerá očami hlbinnej psy-
chológie a psychoanalýzy. Vysledoval a popísal tak štyri hlavné motívy:

Tlak kolektívu – jedinec je nútený, aby sa správal tak, ako spoločnosť očakáva; 
napr. chlapec má byť mužne tvrdý, nemá sa báť ranu dostať a v prípade potreby 
ju i dať.
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Túžba po moci – prianie ovládať druhého či už za účelom prospechu či uspo-
kojenia vlastného ega.

Motív krutosti – psychoanalýza predpokladá, že vidieť niekoho trpieť pôsobí 
jedincovi potešenie. 

Zvedavosť, experiment – týranie funguje do určitej miery ako pokus. Agresor je 
zvedavý a skúša, ako bude na jeho činy druhý jedinec reagovať.

Následky šikanovania sú veľmi vážne, ako psychické tak fyzické či sociálne 
a môžu jedinca doviesť až k suicidálnímu pokusu či k samovražde. Medzi psy-
chické následky patrí najmä frustrácia sociálnych potrieb obetí, znížená schopnosť 
nadväzovať a udržiavať vzťahy, nízke sebavedomie a sebahodnotenie, stále napä-
tie, zlá nálada a smútok. Pri pokročilejších stupňoch šikany to býva strach vedúci 
k poruchám spánku, únavnosť, neúspech v štúdiu i v osobnom živote. Následky 
iného charakteru je možné predpokladať aj u detí, ktoré sa šikane pasívne prizerali. 
Hrozí im strata ilúzií o spoločnosti, ktorá by mala každému človeku zaistiť ochra-
nu proti akejkoľvek forme násilia. Dochádza tak k pokriveniu mravných a mo-
rálnych postojov a tým k narušeniu celej spoločnosti a jej systému, na ktorom je 
založená (in Vaňkátová, 2006).

1.1. Osobnosť agresora

Agresor je človek, ktorý chce od seba odpútať pozornosť. Nechce dať najavo 
svoj strach pred rovesníkmi, školou, a takto si kompenzuje svoje postavenie v sku-
pine. Agresor môže byť i ten, ktorý je doma bitý, čím sa chce vymaniť z pozície 
obete aspoň v škole, kde chce byť tým, ktorý preukazuje svoju silu, moc, chce byť 
nadradený. Kolář hovorí o 3 typoch žiakov, ktorí sa stávajú agresormi:

Hrubý, primitívny, impulzívny typ. Má narušený vzťah k autorite, niekedy 
je zapojený do gangov páchajúcich trestnú činnosť. Tento agresor vyžaduje abso-
lútnu poslušnosť, násilie používa cielene k zastrašovaniu ostatných. V jeho rodine 
sa často vyskytuje agresia a brutalita zo strany rodičov, ktorú akoby vracal alebo 
ju napodobňoval.

Slušný, kultivovaný, uzavretý typ. Zvýšene úzkostlivý jedinec so sadistický-
mi tendenciami v sexuálnom zmysle. Násilie a mučenie je cielené a rafi nované, 
uskutočňuje sa skôr bez prítomnosti svedkov. V jeho rodinnej výchove sa uplatňu-
je dôsledný a náročný prístup, niekedy až vojenský dril bez lásky.

„Srandista”, optimistický, dobrodružný typ. Násilie pácha pre pobavenie 
seba aj ostatných, snaží sa vypichnúť zábavné stránky. Vo všeobecnej rovine je prí-
tomná citová subdeprivácia a absencia mravných a duchovných hodnôt v rodine. 
Agresor má viacero spôsobov, ako môže získať moc nad obeťou. Využíva k tomu 
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brainwashing, čiže vymývanie mozgu, psychickú manipuláciu. Týmito metódami 
dochádza k indoktrinácii obete, čiže tlak agresora je taký silný, že obeť slepo a odo-
vzdane prijíma jeho názory a postoje. Dôsledkom vymývania mozgu je zlomená du-
ševná sila a extrémna forma závislosti. Obeť sa identifi kuje s agresorom, trávi s ním 
prestávky mimo triedy, odprevádza ho domov. Obete šikanovania sú v tomto prípa-
de dlhodobo vystavené veľkej fyzickej aj psychickej bolesti. Následkom psychic-
kej manipulácie je paralyzovanie myslenia. Agresori sú v tomto prípade považovaní 
za kamarátov a sympatických spolužiakov. Obeť šikanovania daný stav nepovažuje 
za šikanovanie, ale za kamarátstvo, nesťažuje sa, považuje to za normálne. 

1.2. Osobnosť obete

Obeťou sa stáva osoba, ktorá dáva najviac najavo svoj strach, utiahnutosť, pla-
chosť, zvyčajne je najslabšia v skupine. Takéto správanie signalizuje agresorovi, 
že si našiel správnu obeť na svoju prezentáciu sily. Obeťami bývajú usilovní žiaci, 
žiaci, ktorí majú istý handicap, či už okuliare, nadváhu, strojček, ktorí trpia poru-
chami učenia, ako je dyslexia, dysgrafi a, dysortografi a a iné. Obeťou často bývajú 
i noví spolužiaci, ktorí prichádzajú do kolektívu triedy. Obeťou sa stávajú i tí, ktorí 
vyhľadávajú samotu, nezapájajú sa do „života” triedy, tzv. samotári. 

Podľa Deklarácie základných princípov, ktorú schválilo Valné zhromaždenie 
OSN, obeťou je tá osoba, ktorá individuálne alebo kolektívne utrpela ujmu, vráta-
ne fyzického a psychického poškodenia, emocionálneho utrpenia, závažného po-
rušenia jej základných práv z dôvodu konania alebo nekonania. 

Obeť rozoznáme podľa zmeneného správania a určitých skrytých signálov. 
Dieťa je veľmi osamelé, nevyhľadáva prítomnosť spolužiakov v triede, uťahuje 
sa, uzatvára sa do seba, stráca veci, pôsobí smutným dojmom, neisto, ustrašene, 
plačlivo. Spolužiaci sa s obeťou nebavia, nechcú vedľa nej sedieť a hrať sa s ňou. 
Prestávky trávi najradšej v blízkosti učiteľa, má neupravenú a rozhádzanú školskú 
tašku, stráca školské veci. Na toaletu chodí počas vyučovacej hodiny. Náhle sa jej 
horší prospech. Vyhýba sa škole a záujmovým krúžkom, vyhľadáva spoločnosť 
dospelých. Má odreniny, škrabance, ktoré nevie vysvetliť. Pred vyučovaním máva 
bolesti hlavy a brucha (in www.modernaskola.sk).

Z hľadiska typu môžeme obete zaradiť do dvoch základných skupín:
Typická obeť – bojazlivá, neistá, s nedostatkom sebavedomia, citlivá až precit-

livená. Jej reakciou je plač, ústup, uzatváranie sa do seba. Takýto jedinec sa často 
hodnotí ako neschopný, považuje sa za hlúpeho, trpí pocitom osamelosti, násilie 
je mu cudzie.

Provokujúca obeť – v sebe skrýva kombináciu úzkostných i agresívnych vzor-
cov správania, ktoré vyvolávajú hnev alebo napätie okolia. Spolužiakov provokuje, 
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vyvoláva negatívne reakcie v triede. Po prekročení istej hranice sa takýto jedinec 
stáva obeťou šikanovania. 

1.3. Osobnosť svedka šikanovania

V procese premeny potencionálnej obete v obeť skutočnú má nezastupiteľné 
miesto okolie, ľudia, ktorí môžu pomôcť ohrozenému človeku a zvrátiť udalosti. 
Ide o poskytovanie (neposkytovanie) pomoci v situáciách núdze. Okoloidúci však 
neraz zostávajú pasívni, nepodniknú nič na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, 
či už ide o kriminálny útok či nehodu, nešťastie (Čírtková, 1996). 

Ako psychologický problém sa fenomén (ne) poskytovania pomoci v situá-
ciách núdze skúma približne od konca 60 rokov minulého storočia. Bádateľský 
záujem podnietili napríklad procesy s nacistickým vojnovými zločincami a tiež 
tiež vražda Kitty Genovese v New Yorku, kde v roku 1964 bola v noci okolo tretej 
hodiny prepadnutá žena na prehľadnej ulici. Mimoriadnosť tejto vraždy spočívala 
v tom, že celkovo 38 osôb sa prebudilo a sledovalo drámu na ulici, pričom nikto 
z pozerajúcich nezasiahol ani nezavolal políciu. J. M. Darley a B. Latané zaviedli 
v tejto súvislosti do psychologickej literatúry pojem „nonhelping bystander“ – ne-
pomáhajúci prizerajúci sa („divák”). Ak zhrnieme poznatky získané výskumom 
i teoretickými úvahami týkajúcimi sa tejto problematiky môžeme povedať 
(Čírtková, 1996):
–  vzrastajúcim počtom prítomných na mieste klesá pravdepodobnosť poskytnu-

tia pomoci, množstvo okolostojacich osôb teda automaticky nezvyšuje šancu 
jedinca v tiesni. Akoby prítomnosť ostatných blokovala individuálnu ochotu 
pomôcť. Tento jav je pravdepodobne podmienený presunutím zodpovednosti, 
že zasiahnuť môžu ostatní;

–  rovnako tu pôsobí správanie ostatných. Ak má jednotlivec pochybnosti ako má 
rozumieť situácií, orientuje sa podľa správania ostatných. Pasivita a zdanlivý 
pokoj ostatných znižujú naliehavosť situácie;

–  skupina priateľov či známych poskytne pomoc skôr ako náhodní okoloidúci. 
Dá sa to vysvetliť trémou pred cudzími ľuďmi, necítia sa byť kompetentní, 
majú obavy zo zlyhania, zosmiešnenia pred ostatnými, pred skupinou známych 
tieto zábrany miznú;

 –  pôsobia tu pochybnosti, či ide o núdzu. V situáciách, ktoré sa nevnímajú jed-
noznačne ako tiesňové, klesá pravdepodobnosť poskytnutia pomoci. Naprí-
klad, keď je obeť iba počuť (nie vidieť), znižuje sa akútnosť hodnotenia situá-
cie a potencionálny záchranca ju môže skôr bagatelizovať; 

–  pravdepodobnosť pomoci sa zvyšuje, ak sa odohráva situácia núdze na mieste, 
ktorú okoloidúci dobre pozná;
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–  strach z nebezpečenstva pri poskytnutí pomoci je ďalší faktor, ide o odhadnutie 
svojich možností zdolať útočníka;

–  pozitívna nálada človeka, dobré rozpoloženie mysli skôr navodí ochotu pomoci 
a prosociálneho správania, frustrovaný jedinec aktuálne pod tiažou vlastných 
problémov častejšie zaujme rolu nepomáhajúceho diváka.

Nebezpečné situácie sa však natoľko vymykajú z bežnej ľudskej skúsenosti, 
že sa v role divákov cítime nepripravení, bezradní. Chýba nám určitý scenár pre 
primerané správanie sa v nich, preto by bolo potrebné, aby médiá zoznamovali 
i s touto variantou životných udalostí a aby v rámci vzdelávacích a výcvikových 
programov ľudia získavali pripravenosť na náhlu núdzu druhého (Čírtková, 1996).

Situácia v škole podobne môže byť rôzne vyhodnotená. Ak sa chápe ubližo-
vanie žiakov iba ako žart a škola nemá jasne stanovené mantinely, čo je a nie je 
dovolené, čo je šikanovanie – tak sa obeť pomoci nedočká. Prizerajúci – svedkovia 
šikanovania, spolužiaci nikomu neprezradia, čo sa v ich triede deje a šikanovanie 
trvá dlho a je nepovšimnuté triednym učiteľom a vedením školy. Prizerajúci sa, 
diváci a svedkovia šikanovania nesú potom rovnaký podiel viny za vzniknutú situ-
áciu, pretože kryjú agresora a nepomôžu spolužiakovi, hoci by mohli. Majú strach, 
že budú tiež v „hľadáčiku“ agresora, boja sa sami o seba. Len silné osobnosti vy-
hľadajú pomoc alebo sa aktívne zastanú šikanovaného spolužiaka. 

2. VÝSKUM NÁSILIA A ŠIKANOVANIA V ŠKOLE

Pétiová (2015) uvádza, že so šikanovaním má osobné skúsenosti až 21,2 % 
žiakov základných a stredných škôl. Čo sa týka agresorov, percentuálne je to 9,8 % 
respondentov, svedkovia tvorili až 55,5 % respondentov. 

Pod našim vedením skúmala výskyt šikanovania a prejavy násilného správania 
na základných a stredných školách M. Kalamenová (2008). Výskumnú vzorku 
tvorilo 106 respondentov – žiakov 7. ročníka základnej školy v Senici a študentov 
2. ročníka Gymnázia Ladislava Novomeského, taktiež v Senici. Ukázalo sa, že 
(Kalamenová, Sejčová, 2008):

Žiaci vo veku 12 – 17 rokov sa stretávajú s násilím v školskom prostredí, kon-
krétne najčastejšie uviedli, že sa stretávajú s násilným správaním - niekedy (72,6 %). 
Vôbec sa nestretáva len 25,5 % respondentov, často sa stretáva 1,9 %. Znamená to, 
že násilie síce vnímajú, avšak ešte neprerástlo na školách do takých rozmerov, aby 
považovali jeho frekvenciu za častú. Otázkou však je, do akej miery je toto násilie 
skryté, či ho chcú vidieť a ak sa objaví, ako naň okolie (žiaci, učitelia) reagujú. 
Dievčatá násilie v škole vnímajú menej, resp. častejšie uviedli, že sa s ním vôbec 
nestretávajú (D: 32,7 %, CH: 1,6 %).
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Žiaci skúmaných škôl sa pomerne často stali obeťami šikanovania. Uviedlo 
to až 24,5 % respondentov, častejšiu skúsenosť s tým, mali chlapci (37,5 %) ako 
dievčatá (13,8 %). 

Príslušnosť k aktérovi šikanovania si žiaci skôr nepripúšťajú (len 8,5 %). Res-
pondenti častejšie uvádzali, že nikdy neboli aktérmi šikanovania (91,5 %). K od-
povedi „áno“ sa vo väčšom množstve priznali chlapci (CH: 16,7 %, D: 1,7 %). Dô-
vodov, že si žiaci nepripúšťajú to, že boli aktérmi, môže byť viac – obrana „svojho 
ja” alebo i prenášanie viny na iného: „Ja som sa len pridal, prizeral, nekonal som.”

Na otázku, aké psychické útoky sa objavujú v triede odpovedali: ohovára-
nie (ZŠ: 89,6 %), zosmiešňovanie (76,4 %), nadávanie (74,5 %), ignorovanie
(41,5 %), odmietnutie spolužiaka (23,6 %), urážanie rodičov (16 %). Všetky tieto 
prejavy sú početnejšie u mladších (ZŠ), znižujú sa u študentov gymnázií (napr. vý-
skyt nadávania uviedlo až 84 % siedmakov a len 66 % gymnazistov, ignorovanie 
spolužiaka uviedlo až 40 % siedmakov a len 9 % gymnazistov. Dievčatá častejšie 
poukazujú na ohováranie a ignorovanie spolužiaka ako formy psychického šika-
novania, chlapci častejšie pociťujú urážanie ich rodičov a nadávanie.

Na otázku, aké fyzické útoky sa objavujú v triede odpovedali: strkanie 
(56,6 %), ale i  bitky (31 %), kopanie (18,9 %), trhanie zošitov (10,4 %), branie desiat 
(5,6 %), branie peňazí (1 %). Bitky a kopanie, ale i trhanie zošitov sa prejavujú 
najmä u mladších (ZŠ), asi sú výrazom nezrelosti správania, ktoré u stredoškolá-
kov ustupuje. Výskyt bitiek v triede uviedlo až 40 % siedmakov a len 23 % gym-
nazistov, kopanie až 32 % siedmakov a len 7 % gymnazistov, trhanie zošitov 22 % 
siedmakov a 0 % gymnazistov.

Na otázku, ako často sa ti v triede ubližuje, väčšina odpovedala, že nikdy 
(77,5 %), 19 % respondentov uviedla, že je to raz do mesiaca, skoro každý deň 
(2 %), každý deň (1 %). Frekvencia fyzických či psychických útokov je vyššia 
u žiakov ZŠ, tam uviedlo až 36 % siedmakov, že sa im ubližuje raz do mesiaca 
(SŠ: len 5,4 %). Dievčatá častejšie uvádzajú, že sa im nikdy neubližuje (D: 84,5 %, 
CH: 68,8 %). 

Šikanovanie sa najčastejšie deje: cez prestávky (46,3 %), po vyučovaní 
(15 %), pred vyučovaním (5,7 %), pri obede (4,7 %). Trieda je najčastejším 
miestom fyzických a psychických útokov medzi spolužiakmi. Najčastejšie sa šika-
novanie stáva: v triede (43,4 %), na chodbe (17,9 %) na WC (8,5 %) a na ihrisku 
(4,7 %). Na otázku, aké mal pohlavie ten, kto ti ublížil, uviedli častejšie, že agresor 
bol chlapec (40,6 %), dievča (16 %), 43,4 % respondentov pohlavie neuviedlo. 

Na otázku či respondent (obeť šikanovania) povedal niekomu, čo sa mu stalo, 
50 % respondentov neuviedlo odpoveď, 33 % respondentov to niekomu povedalo 
a 17 % to nepovedalo nikomu. Najčastejšie sa zdôverili kamarátovi (26,4 %), rodi-
čom (12,3 %) a až na poslednom mieste učiteľovi (3,8 %). Zdôverenie kamarátovi 
je početnejšie u mladších žiakov a prevláda väčšmi u chlapcov. To, že sa žiaci zdô-
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verujú so šikanovaním kamarátom, znamená, že sa síce poradia a uvoľnia si svoje 
napätie, posťažujú sa niekomu, ale kamarát nemá takmer nijakú moc šikanovanie 
zastaviť, prípadne účinne zasiahnuť tak, ako by to mohol urobiť zo svojej pozície 
učiteľ, riaditeľ školy, výchovný poradca a podobne. Znamená to, že učiteľom žiaci 
v tak chúlostivej veci neveria. 

Ak mladí ľudia našli odvahu zdôveriť sa blízkej osobe, potom im táto osoba 
bola ochotná a schopná pomôcť. 25,5 % žiakov uvádza, že im bola poskytnutá po-
moc, 14,2 % že nebola a 60 % sa nevyjadrilo. Otázkou však zostáva, či to bola len 
duševná podpora, pochopenie, účasť na probléme alebo naozaj krok k odstráneniu 
šikanovania a ubližovania.

Respondenti vo väčšom množstve uvádzajú, že agresor nebol potrestaný 
(29,3 % resp.), bol (15 %), 55,7 % respondentov to neuviedlo. Až 46 % žiakov zo 
základnej školy uviedlo, že nebol agresor vôbec potrestaný. 

Žiaci vo veku 12 – 17 rokov sa zriedkavo stretávajú s nejakou formou osvety 
týkajúcej sa ochrany mládeže pred násilím, uviedlo to až 50,9 % respondentov. 
39,7 % uviedlo, že sa nestretávajú a 9,4 % že sa stretávajú. Znamená to, že by sa 
malo o násilí v školskom prostredí viac hovoriť. Možno mladí niektoré prejavy 
násilia berú ako súčasť ich života, pritom však obeť šikanovania môže trpieť váž-
nymi problémami (zdravotnými, psychickými). Tu vidíme rezervu, ktorú by mohli 
výchovní poradcovia na školách a triedni učitelia zaplniť buď vo forme prednášok, 
akcií, propagácie liniek pomoci mládeži či anonymných schránok, kde by žiaci 
mohli poukázať na takéto prejavy a nebáli sa trestu.

Žiaci uviedli, že najviac získavajú informácie, ktoré súvisia s ochranou mláde-
že pred násilím, z masmédií (66 %), v škole (39,6 %), od rodičov (26,4 %), z rôz-
nych prednášok, seminárov (20,7 %), od priateľov je to najmenej (16 %). 

Na otázku: „Keď si zažil situáciu, že niekoho šikanovali, ako si reagoval ?“ re-
agovali najčastejšie: odišli z miesta šikanovania (30,2 %), 15 % z nich sa prizeralo 
a len 14,2 % respondentov išlo zavolať pomoc, 2,8 % sa dokonca k šikanovaniu 
pridalo. Dievčatá boli aktívnejšie pri riešení problému šikanovania, boli častejšie 
privolať pomoc (D: 19 %, CH: 8,3 %), chlapci väčšmi odišli z miesta šikanovania 
(CH: 37,5 %, D: 24 %). Okolie je teda skôr pasívne k šikanovaniu, najčastejšie 
žiaci odídu z ohrozujúcej situácie a nepomáhajú. 

Na otázku, prečo sa pozerali či pripojili k šikanovaniu: respondenti odpovedali, 
že tak konali, lebo sa báli, že by sa mohli stať obeťou šikanovania (15,1 %), pre-
tože si to obeť zaslúžila (7,5 %), pretože sa im to páčilo (5,6 %), nechceli sklamať 
partiu (1 %). 

Žiaci odsudzujú nahrávanie bitiek na mobil. Odsudzuje to až 54,7 % respon-
dentov, len 12,3 % to neodsudzuje a 33 % nevedelo odpovedať. Až 70,7 % dievčat 
odsudzuje nahrávanie bitiek, chlapcov, ktorým to prekáža je menej (35,4 %). Zrej-
me to pokladajú za formu zábavy a napodobeniny akčných fi lmov. Väčšina žiakov 
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síce odsudzuje nahrávanie bitiek na mobil, veľké percento sa nevedelo k tejto téme 
vyjadriť, nemá na to vyhranený názor. 

Pod našim vedením skúmala výskyt šikanovania a prejavy násilného správania 
na základných a stredných školách S. Stepanayová (2018). Výskumnú vzorku tvo-
rili mladí ľudia vo veku 9 – 19 rokov. Do výskumu sa zapojilo 100 respondentov, 
z toho bolo 60 % dievčat a 40 % chlapcov.

Výskum ukázal, že až 85 % mladých ľudí bolo svedkom šikanovania v triede, 
najčastejšie sa mladí ľudia stretli s týmito prejavmi šikanovania: so zosmiešňo-
vaním (81 %), s psychickým deptaním (45 %), s fyzickými útokmi (33 %), s ni-
čením vecí (25 %), kyberšikanovaním (19 %), okrádaním (15 %) a ignorovaním 
spolužiakov (3 %). Prekvapuje nás skutočnosť, že až 33 % respondentov sa stretlo 
s fyzickými útokmi, čo do školy vôbec nepatrí, rovnako ako psychické deptanie, 
krádeže či kyberšikanovanie. Rovnako nás prekvapuje, že uvedené útoky trvali až 
niekoľko mesiacov (35 %) a dokonca viac než rok (30 %), čo naznačuje, že o tom 
vedenie školy nevedelo a šikanovanie sa neriešilo. 

Výskum poukázal na určitú typológiu obete a agresora šikanovania. Ak je 
agresor vo väčšej miere sebavedomý a namyslený chlapec, v triede obľúbený, spo-
ločenský s fyzickou prevahou, ktorý sa zle učí a všetci sa ho boja a má častejšie 
poruchy správania, typická obeť je naopak o niečo častejšie chlapec, ale aj dievča, 
je to jedinec, ktorý je osamelý, nikto ho nemá rád, nemá žiaden rešpekt, je slabšej 
telesnej konštitúcie, výborne sa učí a má skôr menej peňazí. Z toho vyplýva, že 
pokiaľ má žiak lebo žiačka uzavretú povahu, je prípadne introvert, je to osamelý 
jedinec a nemá podporu spolužiakov, nemajú ho radi, má menšiu fyzickú prevahu 
a nebodaj sa aj výborne učí, je ohrozený šikanovaním v škole. 

51 % mladých ľudí uviedlo, že sa stali obeťou šikanovania. Najčastejšie pre-
žívali najmä psychickú ujmu, psychické problémy uviedlo až 20 % obetí šikanova-
nia, 19 % z nich na to nemôže stále zabudnúť, zdravotné problémy uvádzalo 6 % 
respondentov. To, že im nikto nepomohol uviedlo až 21 % obetí, alebo si pomohli 
sami (21 %), pomohli im najmä kamaráti (20 %), mama (16 %) a otec (11 %). 
Učiteľ, výchovný poradca, vychovávateľ či psychológ im pomohol len minimálne. 

30 % respondentov sa priznalo, že boli aktérmi šikanovania. Aktéri najviac 
priznávajú podiel na zosmiešňovaní (22 %), fyzické útoky a psychické deptanie 
či okrádanie a kyberšikanovanie priznalo len okolo 5 % respondentov. Zisti sme, 
že všetku vinu za šikanovanie kladú na obeť. Najčastejšie uviedli, že ich k tomu 
svojím správaním vyprovokovala (19 %) a tiež, že si za to obeť mohla sama 
(12 %). Čo svedčí o ich tvrdosti a asociálnosti, ktorá nie je náhodná ale spočíva 
hlbšie v ich osobnosti. Vyše polovica aktérov šikanovania však predsa len ľutuje 
svoje správanie, takže je možné, že takéto niečo už nebudú voči druhým ľuďom 
opakovať. 22 % aktérov si však nie je vedomých škodlivosti svojho počínania 
a vôbec ich to nemrzí.
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To, že až 85 % mladých ľudí uviedlo, že boli svedkom šikanovania v škole, 
51 % uviedlo, že boli obeťami a 30 % aktérmi šikanovania, hovorí o tom, že ši-
kanovanie je na základných a stredných školách neustále prítomné a treba s tým 
niečo urobiť.

Pod našim vedením uskutočnila Godányiová (2009) uskutočnila výskum re-
akcií detí na násilie s cieľom zistiť ako sú pripravení resp. nepripravení na mož-
né ohrozenie. Či vedia správne rozoznať a riešiť rizikovú situáciu, v ktorej im 
hrozí násilie z blízkeho okolia rodiny i školy. Autorka použila Dotazník uverej-
nený v Metodickej príručke, ktorá má názov „Ako sa chrániť“. Výskumnú vzor-
ku tvorilo 100 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl v Bratislave 
(49 dievčat a 51 chlapcov). Vyberieme otázky, týkajúce sa šikanovania:
• Na otázku, uprostred školského roka príde do triedy nová žiačka a niektoré deti 

sa jej posmievajú a robia jej zle. Čo urobíš? Chlapci by sa správali priateľsky 
(41 %), ale skoro rovnaký počet (39 %) by sa k spolužiakom síce nepridalo, ale 
novej spolužiačke by ani nepomohlo, lebo každý nováčik tým musí prejsť sám. 
Vyskytli sa i chlapci, ktorí by sa pridali k tým, ktorí jej budú robiť naprotiveň 
(20 %). Dá sa povedať, že šikanovanie je „nákazlivé“. Dievčatá by sa ku šika-
novaniu nepridali, skôr by sa správali priateľsky (59 %) alebo by sa k spolužia-
kom nepridali, ale by ani nepomohli (39 %). 

• Si na školskom záchode. Dnu vojde starší žiak a začne do teba sácať. Vyhráža 
sa ti, že ak sa budeš brániť, „bude to ešte horšie“. Vieš, kto to je a nikdy si mu 
nič neurobil. Čo urobíš? 46 % žiakov by počkalo, kým neodíde a potom by to 
niekomu povedalo. 38 % žiakov by sa s ním pobilo. 18 % by sa zmierilo s tým, 
že takéto veci sa stávajú, a nepovedia nikomu nič.

• Na otázku, ideš do školy a nejaký gang od teba vymáha peniaze (mobil, tenisky, 
hodinky, iPod...). Čo urobíš? 51 % chlapcov odpovedalo, že sa s nimi budú 
biť, 49 % by kričalo a utekalo, ani jeden chlapec by však gangu svoje peniaze 
neodovzdal. Iba 20 % dievčat by sa pobilo, 57 % dievčat by kričalo a utekalo, 
23 % dievčat by im dalo požadované peniaze.

• Si svedkom toho, ako niekoho šikanujú. Čo urobíš? Šikanujúcich by sa pokúsilo 
hneď zastaviť 35 % žiakov. 39 % by vyhľadalo pomoc. Až 26 % žiakov uvied-
lo, že si túto situáciu nebudú všímať, prejdú mlčky okolo a budú radi, že to nie 
sú oni. Čo je značne zbabelé správanie.

Prejavili sa slabé stránky v pripravenosti na násilie u detí a v primárnej pre-
vencii. Deti majú isté informácie o svojich právach, ale je dôležité naučiť ich, aby 
sa nebáli ich aj požadovať. V preventívnych programoch by si mali precvičovať 
situácie, v ktorých sa naučia ako prakticky použiť svoje práva, a to, aby sa nebá-
li  vyhľadať pomoc dospelých a učiteľov, keď to budú potrebovať (Godányiová, 
Sejčová, 2009).
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3. PREVENCIA ŠIKANOVANIA NA ŠKOLÁCH 

Šikanovanie nie je nijakou zvláštnosťou v škole a na internátoch; častokrát obe-
te šikanovania radšej opustia problémový kolektív, bez toho, aby boli vinníci po-
trestaní. Trestná zodpovednosť sa vyvodzuje najmä podľa rôzneho druhu konania 
z niekoľkých skutkových podstát: vydieranie a obmedzovanie osobnej slobody.

Na našich školách je veľmi ťažké dokázať šikanovanie, keďže riaditelia a uči-
telia svorne tvrdia, že u nich na škole sa takýto jav neobjavuje. Hovoria, že istý 
stupeň násilia, vzájomného doberania, patrí k detstvu, dospievaniu. Keď už náhodou 
pripustia, že sa u nich nachádza šikanovanie, nevedia mu čeliť a ochrániť obeť. Pe-
dagógovia nemajú dostatočné množstvo vedomostí ani skúseností, ako riešiť vznik-
nutý problém. Nepripravenosť učiteľov však nie je jediným dôvodom, prečo sa nedá 
šikanovanie zistiť. Uvedieme i ďalšie dôvody bráneniu zistenia šikanovania:
- Obeť nedokáže vypovedať a odmieta svedčiť. Obeť je práve tá osoba, od ktorej 

sa dozvieme najmenej informácií o šikanovaní. Je to preto, lebo sa jej veľmi 
ťažko hovorí o prežitej situácii, hrozí jej strata posledných zostatkov sebaúcty. 
Dôvodom môže byť i to, že obeť prezradením agresora prežíva pocit viny, úz-
kosť (Kolář, 2001). 

-  Agresori neustále klamú. Agresor je veľmi vynaliezavý v odvracaní obvinení, 
podozrení, ktoré sa ho dotýkajú. Je schopný absolútne prekrútiť pravdu, vo 
všetkom klamať a štylizovať sa do úlohy obete.

-  Väčšina ostatných spolužiakov klame alebo nechce vypovedať, niektorí svedčia 
falošne. Strach ostatných spolužiakov povedať pravdu závisí od toho v akom 
stupni šikanovania sa trieda nachádza. Pri prvých stupňoch sa žiaci boja niečo 
prezradiť, pretože si myslia, že aj oni sa stanú obeťami. Nesprávny je i postoj 
pedagóga, keď sa na šikanovanie pýta pred celou triedou. Samozrejme, trieda 
klame, chráni agresora, ani samotná obeť nehovorí pravdu. V pokročilejších 
štádiách je situácia iná, vtedy žiaci prijímajú, podporujú šikanovanie a odmie-
tajú tento jav niekomu prezradiť.

-  Rodičia agresora odmietajú „nepravdivé” obvinenie svojich detí a žiadajú po-
trestanie obetí a ich ochrancov. Rodičia si odmietajú priznať, že ich dieťa vyu-
žíva svoju silu voči slabšiemu jedincovi, snažia sa svoje dieťa chrániť všetkými 
prostriedkami. Neprijímajú výsledky vyšetrovania, veria svojmu dieťaťu a hľa-
dajú iné možnosti vyriešenia prípadu, pričom často zo svojich detí robia obete.

-  Pedagógovia chránia vodcu agresorov a nevedome bránia vyšetrovaniu. Stáva 
sa to v prípade, keď je agresor sociálne veľmi zdatný a sympatický jedinec, 
mnohokrát premiant triedy. Agresor je komunikatívny, plní všetky požiadavky 
pedagóga, vie dobre spolupracovať, preto pedagóg neverí, že by mohol byť 
schopný násilia, šikanovania. Pedagóg sa nim nechá oklamať, preto ho vylúči 
spod podozrenia, niekedy ho dokonca požiada o pomoc pri riešení šikanovania. 
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Dôležité je zamerať sa v súvislosti s prevenciou šikanovania na školách na tieto 
preventívne stratégie, ktoré sa skladajú z istých krokov (in Kalamenová, Sejčová, 
2008):

Prvým krokom je zameranie pozornosti na nových a nastupujúcich žiakov. 
Najohrozenejšie sú deti, ktoré nastupujú do školy, prechádzajú z jednej školy do 
druhej, z jedného stupňa školy na druhý, menia školu. Predísť šikanovaniu by sa 
dalo tým, že by sa organizovala výučba mladších a starších ročníkov v rôznych 
častiach školy alebo rôznym rozvrhnutím prestávok.

Ďalším krokom, ako predísť šikanovaniu, je vytvorenie spolupracujúcej triedy. 
Spolupracujúca trieda predpokladá rozvinutie asertivity, empatie, sebaúcty a úcty 
k druhým. Vytváranie týchto schopností a zručností sa dosahuje využívaním in-
teraktívnych hier a cvičení, zaraďovaním skupinovej práce v škole, spoločnými 
diskusiami, učením detí relaxovať a odbúravať napätie.

Tretím krokom je zvyšovanie sebavedomia detí. Dôležité je vytvoriť školskú 
klímu, kde by čo najviac detí malo dostatok sebadôvery a sebavedomia. Dôležité 
je udeľovať pochvaly za výkony v mimoškolskej činnosti, za umeleckú činnosť, 
šport, za pozitívny prístup k druhým.

Skvalitnenie prestávok, to je štvrtý krok, ktorým sa dá zabrániť šikanovaniu. 
Prestávka znamená čas, ktorý deti strávia bez učiteľa, na ihrisku či dvore. Počas 
tejto doby si má dieťa oddýchnuť a pripraviť sa na ďalšiu hodinu. Prestávka je 
však aj vhodným miestom a časom na šikanovanie. Zabrániť šikanovaniu sa dá 
lepšou organizáciou času tráveného cez prestávky, zlepšením pedagogického do-
zoru či vytvorením funkcie „pomocníci zo starších ročníkov”, ktorí by pomohli 
organizovať hry detí cez prestávky. Ďalšou možnosťou je aj zlepšenie prostredia 
ihriska tým, že by sa tam trvalo zabudovalo športové vybavenie, vyhradil priestor 
pre pokojné činnosti, napr. čítanie.

Piatym krokom je zahrnutie problematiky do učebných osnov. U nás sú ce-
loštátne osnovy, v ktorých je priestor na aktualizáciu – doplnenie zo strany učiteľa. 
Zmeny by sa mohli udiať v predmetoch ako etická, občianska, estetická, výtvarná 
výchova. Do týchto predmetov by sa dala zaradiť tematika s názvom šikanovanie 
a prevencia násilia aj v súvislosti so školským poriadkom sú možné zmeny. Ak sa 
dovolí žiakom, aby sa zapojili do utvárania školského poriadku, budú mať pocit 
väčšej zodpovednosti (Tóthová – Šimčáková, 2005, s. 77-79).

4. PREVENTÍVNE PROGRAMY NA ŠKOLÁCH

V prostredí školy sú dieťaťu predkladané vzorce správania sa. Dieťa nepriamo 
zisťuje, učí sa, aké správanie a postoje sú v spoločnosti prijateľné a aké neprijateľ-
né. Práve vplyv školského prostredia na dieťa, výchova a vzdelávanie predstavuje 
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nenahraditeľný zdroj formovania verejnej mienky. Jeho pôsobením sa môžu deti 
viesť k odmietaniu násilia v rodine a čo následne v neskoršej dobe bude viesť 
k eliminácii násilia v rodinách. Preto je aj v tomto smere úloha pedagógov veľmi 
dôležitá a náročná. Aj oni sa podieľajú na prevencii vzniku a tolerancie násilia. 
Úlohou preventívnych programov na školách je deti, žiakov a žiačky ochrániť pred 
násilím. Informovať ich a precvičiť si s nimi rizikové situácie, aby vedeli ako si 
pomôcť v situácií, ktorá ich môže ohrozovať, ako vyhľadať v prípade potreby po-
moc. Preventívne programy na školách približujú žiakom aj ich práva formou, 
ktorá je pre deti pochopiteľnejšia, aby vedeli, čo vlastne detské právo znamená 
(Godányiová, 2009). 

Prostredníctvom preventívnych programov by sa deťom mali priblížiť základné 
ľudské práva aj ich Detské práva. Z toho dôvodu, aby deti vedeli, ako sa správať, 
aby neubližovali svojim blízkym, svojmu okoliu, ale aj z toho dôvodu, aby vedeli 
chrániť seba a rozpoznať, aké správanie od najbližších osôb alebo iných osôb im 
ubližuje a ako v prípade potreby vyhľadať pomoc. Na školách prebiehajú najčas-
tejšie preventívne programy zamerané na primárnu prevenciu. Jej hlavným cieľom 
je podať deťom základné informácie o násilí v rodine, v rámci hier si precvičiť 
ako sa vyhnúť násiliu a vedieť si pomôcť, naučiť sa rôzne spôsoby ako zvládať 
náročnejšie situácie. Preventívny program na škole si vyžaduje dôkladnú prípravu, 
aby sa dosiahol požadovaný efekt na skupine. Preventívny program nie len jedno-
razový akt, je to proces, ktorý prebieha dlhšiu dobu, aby sa dosiahol konečný cieľ. 
Využitie školského prostredia na realizáciu prevencie proti patologickým javom 
má svoje výhody. Autori Góra a Milkowska (2006) za hlavné výhody realizovania 
prevencie v školách považujú:
• realizáciu cieleného, systematického a dlhotrvajúceho pôsobenia zameraného 

na celú populáciu detí a mládeže, 
• možnosť včasného diagnostikovania u ohrozených jedincov a skupín s vyšším 

rizikom ohrozenia, 
• vypracovanie rôznych programov pedagogickej, psychologickej a sociálnej po-

moci pre jedincov a skupiny, 
• možnosť vzájomného stretávania sa a spoznávania sa v lokálnej societe a vy-

tvárania správnych interpersonálnych vzťahov, 
• pomoc rodičom pri výchove vlastných detí a ochrane pred sociálnopatologic-

kými javmi a pod.

Centrum Nádej, Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, vo svojom 
letáku, ktorý vydala v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a ktorý šíri aj 
v rámci školských preventívnych programov proti domácemu násiliu, približuje 
deťom vysvetlenie pojmu „právo“, aby aj pre nich bolo pochopiteľné nasledovne: 
„Čo znamená právo? Právo súvisí s tým čo je správne. S tým, čo je dobré a čo nie 
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je na úkor iných. To, čo ich neobmedzuje a nenarušuje ich práva. Právo takisto sú-
visí s tým, čo je dôležité a veľakrát nevyhnutné pre náš život a pre náš zdravý vývoj. 
Je náplňou toho, čo potrebujeme a na čo máme oprávnený nárok. Opakom práva 
je to, čo dobré a správne nie je. Opakom práva je to, čo je zlé a nesprávne. Pretože 
aj ty si dôležitou súčasťou veľkej skladačky sveta, mal by si vedieť, čo všetko môžeš 
robiť, a čo všetko môžeš chcieť. Máš svoje práva, ale aj svoje povinnosti. Ak ti nie-
kto ubližuje, porušuje tým tvoje práva! Máš právo využívať všetky svoje práva!“ 

Centrum Nádej v rámci primárnej prevencie preventívnych programov proti 
násiliu páchanému v rodine pravidelne realizuje preventívne školské programy 
pre deti. Tieto programy realizujú pod ich vedením vyškolení dobrovoľníci, ktorí 
sa stretávajú na pravidelných supervíznych stretnutiach, kde spolu so psycholo-
gičkou a sociálnou pracovníčkou konzultujú priebeh jednotlivých preventívnych 
programov vykonaných na školách a zdokonaľujú sa a pripravujú na ďalšie pre-
vencie vzájomnou výmenou informácií a skúseností. Preventívne programy, ktoré 
sú realizované hrovými aktivitami, sa vykonávajú na každej škole dvakrát, prí-
padne viackrát, aby sa zmapovalo správanie a reakcie detí, prípadne sa zisťova-
la zmena v ich správaní v porovnaní s predchádzajúcim preventívnym stretnutím
(in Godányiová, Sejčová, 2009).

Občianske združenie Náruč – Pomoc ohrozeným deťom sa už niekoľko rokov 
snaží prispievať k ochrane práv detí. Okrem sanácie a terapie detí pochádzajúcich 
z ohrozeného prostredia zameriavajú svoju pozornosť aj na deti, ktoré možno v tej-
to dobe násilím priamo netrpia, alebo to o nich zatiaľ nik nevie. Ako preventívny 
program majú vypracovanú vlastnú metodickú príručku Ako sa chrániť, využíva-
jú v nej techniky Michele Elliotovej, ktorá ich využíva vo svojom programe KID-
SCAPE. Hlavnou myšlienkou ich preventívneho programu je naučiť deti chrániť 
sa pred násilím v prostredí, v ktorom sa deti prirodzene nachádzajú – doma, v ško-
le, na ulici. Deti sa snažia zapojiť do programu aktivitou a tvorivosťou. Deti sa 
zapájajú do 5 kľúčových modelových situácií, rolových hier, v ktorých sa jedná 
o možné ohrozené dieťa. Počas programu sa deťom rozdá tzv. „Prevalenčný do-
tazník“, ktorý môže pomôcť pri odhaľovaní násilia v triede a tiež pri odhaľovaní 
násilia na deťoch. Ďalší dotazník „Čo ak?“ mapuje situáciu, čo deti vedia o násilí, 
nakoľko sú ich informácie správne a aké stratégie by vedeli použiť v prípade ohro-
zenia (Braciník, Švecová, 2006). 

Organizácie, ktoré vykonávajú prevenciu v oblasti domáceho násilia, vykoná-
vajú v rámci služieb aj rôzne iné činnosti - od evidencie prípadov domáceho ná-
silia, udržiavanie komunikačných kanálov pre širokú verejnosť, skríning násilia 
v teréne, ale aj činnosti edukačné, publikačné a s tým spojené aj rôzne aktivity 
(Holubová, 2006).

Deťom treba v rámci preventívneho programu dať možnosť vyjadriť sa, pýtať 
sa, prípadne podporiť u nich diskusiu, aktivitu a dávať im spätnú väzbu. 
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ZÁVER

Následky šikanovania sú závažné, neraz u dotknutej osoby, ktorá nenájde podpo-
ru a pomoc, stresujúce zážitky, strach a bezmocnosť vedú k samovražde alebo k sui-
cidálnemu pokusu. Bez následkov nie sú ani jedinci, ktorí sa šikanovaniu prizerali.

Preto je nevyhnutná realizácia prevencie šikanovania priamo v školskom pro-
stredí. Pedagógovia totiž nemajú dostatočné množstvo vedomostí ani skúsenos-
tí, ako riešiť vzniknutý problém a žiaci podobne nevedia, ako reagovať v situácii 
ohrozenia. Úlohou preventívnych programov na školách je deti, žiakov a žiačky 
ochrániť pred násilím. Informovať ich a precvičiť si s nimi rizikové situácie, aby 
vedeli ako si pomôcť v situácií, ktorá ich môže ohrozovať, ako vyhľadať v prípade 
potreby pomoc. Preventívne programy na školách by mali priblížiť žiakom ich 
práva formou, ktorá je pre deti pochopiteľnejšia, aby vedeli, čo vlastne detské prá-
vo znamená a ako reagovať v situácii šikanovania.
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RESUMÉ

The consequences of bullying are serious, often with the person concerned who does not 
fi nd support and assistance, stressful experiences, fear and helplessness leading to suicide 
or suicidal attempts. Without consequences, there are not even individuals who looked 
at bullying. Therefore, it is necessary to implement bullying prevention directly in the 
school environment. Teachers do not have enough knowledge or experience to solve the 
problem and to respond to the situation in a situation of threat. The role of prevention 
programs in schools is to protect children, pupils and pupils from violence. Inform them 
and practice risky situations with them in order to know how to help them in situations 
that may jeopardize them, how to fi nd help if necessary. Preventive programs in schools 
should bring pupils closer to their rights in a form that is more comprehensible to children 
in order to know what children&#39;s rights actually mean and how to react in a situation 
of bullying.

Key words: bullying, personality of the aggressor, personality of the victim, personality of 
the witness, bullying prevention, preventive programs
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