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Vážené čitateľky, vážení čitatelia, 

do rúk sa Vám dostáva 32. číslo zborníka Paedagogica, ktorý vychádza od roku 
1967. Napriek zložitému obdobiu, kedy sa členovia katedry museli konfronto-
vať s novými podmienkami dištančnej výučby a aj ďalšími opatreniami, ktoré 
sa dotkli personálneho obsadenia katedry, sa nám podarilo zachovať kontinu-
itu a periodicitu vydávania zborníka. Obsah štúdií prezentuje výsledky vedecko  
– výskumnej orientácie členov katedry v ostatných rokoch a má polytematický 
charakter.

Úvodný príspevok M. Droščáka pojednáva o vyučovacom procese v stred-
ných školách v podmienkach reformy školstva po roku 2008 a sústreďuje sa na 
legislatívne úpravy v tejto oblasti. Analyzuje všetky rozhodujúce legislatívne 
zásahy, ktoré ovplyvňujú organizáciu výučby na stredných školách a poukazuje 
na základné znaky uskutočnenej reformy od roku 2008 po súčasnosť.

Štúdia D. Dvorskej analyzuje východiská modelu subjektívneho sebahodno-
tenia učiteľa, vychádza zo Sociálno-kognitívnej teórie Alberta Banduru a pre-
zentuje zložitosti rôznych aspektov teórie subjektívneho vnímania zdatnosti uči-
teľov (self - efficacy).

V nasledujúcom článku Z. Hrćan nadväzuje na štúdiu v predchádzajúcom 
zborníku a prináša komplexnejší pohľad na profil práce školského psychológa  
v Srbskej republike a sústreďuje najmä na jeho spoluprácu so školským pedagó-
gom. Približuje hodnotenie pozitívnych a negatívnych stránok súčasnej školskej 
pedagogicko-psychologickej služby v Srbskej republike zo strany školských 
psychológov a načrtáva ich návrhy na jej zlepšenie a zistenia jej empirického 
výskumu prinášajú cenné poznatky o špecifikách profesionálnych postojoch  
a aktivitách školských psychológov.

Štúdia P. Laukovej detailne identifikuje hlavné problémy hygieny edukačné-
ho procesu. Obsah štúdie veľmi aktuálny, nakoľko hygiena je dlhodobo podce-
ňovanou oblasťou, no dokáže významne ovplyvniť nielen školskú klímu, ale aj 
konkrétne výsledky práce žiakov aj učiteľov.

Príspevok J. Medveďovej si pripomína 350. výročie od úmrtia J. A. Komen-
ského a poukazuje na aspekty jeho paradigmy výchovy, ktoré sú aktuálne aj  
v súčasnosti. Je tradíciou, že v zborníku Paedagogica je od jeho vzniku vždy 
zastúpená téma z dejín pedagogiky.

Druhým čiastočne historickým príspevkom je aj štúdia M. Potočárovej, ktorá 
pojednáva o poľsko - slovenských regionálnych vzťahoch a vývine menšinových 
slovenských škôl v Poľsku, v regióne Hornej Oravy. Príspevok prináša zaujíma-
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vé informácie o celkovom kontexte a vývine škôl so slovenským vyučovacím 
jazykom v tých oblastiach Poľska, kde žila a žije slovenská menšina dodnes.

Napokon posledný článok autoriek M. Rezníčková a Ľ. Sejčová spracúva 
fenomén násilia v rodinách. Výsledky tejto štúdie sú založené na detailnom kva-
litatívnom výskume.

Dovoľte mi ešte pri tejto príležitosti vyjadriť úctu dvom profesorom pedago-
giky – prof. Jozefovi Konôpkovi a prof. Martinovi Žilínkovi, ktorí nás opustili  
v roku 2020. Česť ich pamiatke.

Želám Vám príjemné čítanie.
Janka Medveďová
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ANALÝZA LEGISLATÍVNYCH VÝCHODÍSK  
REFORMY ŠKOLSTVA PO ROKU 2008  
V PODMIENKACH STREDNEJ ŠKOLY 

Martin DROŠČÁK

Anotácia: Štúdia sa zaoberá obsahovou analýzou reformného procesu školstva na Slovensku 
so zameraním sa na reformu stredných škôl. Venuje sa hlavným prvkom uskutočnej reformy od 
roku 2008 po dnešok. Hlbšie sa zaoberá tzv. Školským zákonom, ďalej Zákon o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v menšej miere tiež obsahom Štátnych vzdeláva-
cích programov.

Kľúčové slová: reforma školstva, sekundárne vzdelávanie, Slovenská republika, legislatíva, 
analýza edukačného systému

ÚVOD

Základnou úlohou školy je pripraviť žiaka na ďalšie štúdium a na praktický 
život. Hoci u nás za posledné mesiace (ale najmä roky, keďže posledná výrazná 
zmena súvisí so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) žijeme 
reformou školstva, nie je to tak len v našej krajine. Reformami školstva žijú 
prakticky všetky štáty sveta. Podstatou tejto skutočnosti je, že v posledných ro-
koch 20. storočia začali klásť zvýšené nároky na vzdelanie v súvislosti s ďalším 
výrazným rozvojom vedy, techniky a výrobných technológií vôbec. 

Pri slove reforma (reformatio – obnovenie, úprava, náprava) sa v literatúre 
z pedagogiky (Kolář a kol., 2012) uvádza význam v zmysle radikálnej zmeny 
určitého systému, inštitúcie, organizácie; reforma školstva, školskej sústavy, re-
forma obsahu vzdelávania uskutočnená na základe zhodnotenia nedostatočnosti 
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doterajšieho stavu a na základe prepracovaného, premysleného projektu, ktorý 
vychádza z niektorej teoretickej koncepcie a z porovnávania s inými školský-
mi (vzdelávacími) systémami. Reforma má vždy politickú povahu, koná sa vždy 
so zámerom skvalitniť komplexné spoločenské pomery. M Zelina (2008) v tejto 
súvislosti hovorí o troch základných princípov reformy školstva na Slovensku:  
1. Menej učiť a viac naučiť, tzn. učiť podstatné veci, zredukovať memorovanie 
zbytočných faktov, viac klásť dôraz na kompetencie a menej na pamäťové uče-
nie. 2. Posilnenie výchovy, tzn. dať viac času, ale aj obsahu tém, ktoré ovplyv-
ňujú mimopoznávaciu oblasť žiaka, teda rozvoj citov, motivácie, prosociálneho 
správania, hodnotovej orientácie, kritického myslenia a tvorivosti; realizovať to 
najmä prostredníctvom hodín etiky, občianskej výchovy a náuky o spoločnosti, 
ale aj s využitím prierezových tém v jednotlivých predmetoch. 3. Decentralizácia 
riadenia školského systému, tzn. vytvorenie spomínaných školských vzdeláva-
cích programov. Otázky vlastenectva, ale aj ďalšie otázky súvisiace s výchovou, 
napr. multikultúrnej výchovy, boja proti negatívnym javom (drogy, rasizmus, 
agresia, násilie) by sa mali stať súčasťou štátnych vzdelávacích programov  
v uvedených predmetoch.

ZÁKON Č. 245/2008 Z. Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

22. mája 2008 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý dlho očaká-
vaný nový školský zákon, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej 
školský zákon), a začala sa tak reforma obsahu vzdelávania v oblasti regionál-
neho školstva.

Nový školský zákon priniesol do škôl (uvažujeme iba o školách na regionál-
nej úrovni vyplývajúce zo Zákona č. 245/2008) tieto zmeny:
1. Stupne vzdelávania sa zosúladili s medzinárodnou nomenklatúrou ISCED-97 

(International Standard Classification of Education) vytvorenou UNESCO-
m.

2. Zaviedol sa dvojúrovňový model výchovy a vzdelávania (základný rámec je 
daný na úrovni štátu – štátny vzdelávací program (ďalej ŠVP), ktorý sa ďalej 
rozpracúva ako doplnenie ku realizácii na úrovni škôl – školský vzdelávací 
program (ďalej ŠkVP)). V ŠVP sú pre daný typ školy predpísané povinné 
predmety spolu s časovou dotáciou (čiže minimálnym počtom hodín na jeho 
odučenie), a tiež sú v ňom zakotvené tzv. voliteľné (disponibilné) hodiny, 
ktoré škola môže použiť buď ako doplnkové hodiny k povinným predmetom, 
alebo si môže vytvoriť vlastný učebný prierezový predmet. 

3. Vytvorený ŠVP je rámcovaný povinný obsah vzdelania, ktorým sa majú 
rozvinúť kľúčové kompetencie (spôsobilosti) požadované pre určitý stupeň  
a druh vzdelávania garantovaného štátom. 
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4. Zadefinovali sa vzdelávacie (obsahové) oblasti (je ich sedem), ktoré obsahu-
jú konkrétne učebné predmety a tiež časť voliteľných predmetov a prierezo-
vé témy (šesť tematík).

5. Povinná školská dochádzka sa spresnila a je 10 ročná a končí sa školským 
rokom, kedy žiak dovŕši 16 rokov.

6. V strednej škole sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom žiakov najviac 
30 (zriaďovateľ školy môže povoliť vyšší počet). Tým, že sa optimalizuje 
množstvo učiva a zníži sa počet žiakov v triede, vytvorí sa priestor pre tvorbu 
ŠkVP, ktoré zabezpečia podmienky na používanie interaktívnych vyučova-
cích metód, ktoré si zvyčajne vyžadujú viac času, ako tradičné metódy vý-
chovy a vzdelávania.

7. Zaviedol sa centrálne regulovaný systém vydávania učebníc.
8. Zaviedol sa školský register žiakov.
9. Zriadil sa Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, na základe 

umožnenia experimentálneho overovania inovácií.
10. Vytvoril sa duálny poradenský systém prostredníctvom centier pedagogic-

kého poradenstva a centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Dôraz je 
kladený na výchovu (popri vzdelávaní) zväčšujúcim sa priestorom na vý-
chovné pôsobenie na žiakov aj z toho hľadiska, podľa M. Zelinu (2008, s. 1), 
stúpa počet prípadov negatívneho správania žiakov.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím spomenutý zákon priniesol do slo-
venského školstva niekoľko zásadných zmien, napr. na všetkých stupňoch vzde-
lania bol zavedený tzv. dvojúrovňový model výchovno-vzdelávacích programov 
– štát určuje záväznú časť obsahu vzdelávania prostredníctvom ŠVP, ktoré si 
školy v rámci svojej profilácie, upravujú do podoby individuálne vytvorených 
ŠkVP. ŠVP vymedzil nové vzdelávacie oblasti a nové obsahové a výkonové 
vzdelávacie štandardy, ktoré v istom zmysle definujú, čomu všetkému, na akej 
úrovni a v akých súvislostiach majú školy naučiť svojich žiakov. ŠkVP dáva ško-
le možnosti zmysluplne zostaviť záväzné učivo do novej podoby, rozvinúť ho, 
doplniť či prehĺbiť a reagovať tak na individuálne potreby žiakov danej školy. 
Znamená to, že tento dvojúrovňový model vzdelávania by mal smerovať predo-
všetkým k zvýšeniu miery decentralizácie a participácie škôl na tvorbe kurikula 
a k jeho modernizácii. Práve vnímanie reformy ako príležitosti pre zmeny vy-
učovacích metód je dominantné.

Je však potrebné povedať, že reforma školstva je v prvom rade reformou 
obsahovou a na nej by mala byť postavená kvalita didaktickej práce. Výsledkom 
reformy by mal byť moderný vzdelávací systém, ktorý je otvorený a flexibilný  
a zaručuje kvalitu a efektívnosť (Kaščák, 2011, s. 25).

V súvislosti s reformou školy sa uvádzajú kompetencie žiaka, ktoré má získať 
v priebehu školskej dochádzky, ktoré je nutné chápať ako základ pre ich ďalší 
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rozvoj v priebehu celého života jedinca. Žiaci by si mali osvojiť vhodné stratégie 
učenia, získať motiváciu pre celoživotné vzdelávanie, mali by byť schopní logic-
ky uvažovať a riešiť problémy, mali by vedieť všestranne a účinne komuniko-
vať, spolupracovať a rešpektovať prácu druhých, mali by byť vnímaví, tolerantní  
a ohľaduplní k ostatným ľudom, mali by prijímať zodpovednosť za svoje roz-
hodnutia a za svoje činy (Grecmanová, Uranovská 2007). 

Hlavným cieľom stredných škôl (podľa ŠVP, on-line) je rozvinúť absolven-
tove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:
➢ bol absolvent pripravený na pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,
➢ získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní a pre 

svoj osobný a sociálny rozvoj.

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie (spôsobilosti) 
v akademických oblastiach učenia sa tak, aby:
➢ si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa 

svojich schopností, potrieb a záujmov,
➢ získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo 

uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli mo-
tivovaní k ich rozvoju v priebehu kontinuálneho vzdelávania.

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov  
a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kre-
atívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby. 
Ciele vyššieho sekundárneho vzdelávania možno zoskupiť do štyroch kategórií:
➢ personálne: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné 

zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnos-
ťou,

➢ sociálne: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť 
a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a ak-
ceptovanie kultúrnych odlišností,

➢ profesijno-orientačné: rozvitie schopností k informovanému výberu svojho 
profesionálneho smerovania,

➢ všeobecnovzdelávacie: rozvitie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä 
vedeckého) vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbež-
nom pestovaní kreativity.

Analýzou Štátneho vzdelávacieho programu pre stredné školy – vybrali sme 
si vzdelávacie oblasti pre predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis, mate-
matika a chémia, sme zistili krátke odporúčania ohľadne častejšieho používania 
netradičných (konkrétne aktivizujúcich) vyučovacích metód v matematike a ché-
mii (aj to len na základe odporúčania pri delení žiakov na skupiny – učiteľ tak 
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pracuje s polovicou triedy). V týchto dokumentoch sú uvedené ciele vzdelávania 
a profil absolventa, so zámerom rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti. 
Jednotlivé kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sa navzájom prelínajú, prepájajú 
a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt cel-
kového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho 
programu a ďalších rozvíjajúcich aktivít, ktoré v rámci školy prebiehali (ŠVP, 
on-line).

Spôsobilosti (kompetencie) sú koncipované ako ideálny plánovaný cieľový 
výstup dosahovaný procesom ich rozvíjania. Predpokladom dosiahnutia cieľov 
vzdelávania je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú roz-
vinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníc-
tvom inovatívnych organizačných foriem výučby.

Vyššie uvedené zmeny uvádzame podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a Vyhlášky č. 282/2009 o stredných školách. Školský zákon nasta-
vil určité pravidlá, ale je potrebné ich premeniť na prax. Bez pochopenia princí-
pov reformy školstva učiteľmi, vychovávateľmi je ťažko reformovať školstvo. 
Napríklad, systém celoživotného vzdelávania v nadväznosti na zákon o pedago-
gických a odborných zamestnancoch je už začatý, no stále v počiatkoch – treba 
ho zdokonaliť, zaviesť do praxe, nájsť dostatok finančných prostriedkov na jeho 
realizáciu, vytvoriť koncepciu, nájsť a vyškoliť lektorov. Dôležité je dodať, že 
každý nový minister školstva neodmieta reformu školstva začatú predchádzajú-
cou vládou, ale je tiež pravdou, že sú potrebné ďalšie kroky, aby sa naplnili jej 
ciele.

ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNACOCH  
A  ODBORNÝCH ZAMESTANCOCH

S novým školským zákonom súvisia aj ďalšie zmeny v edukačnom prostredí. 
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancov ustanovuje práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnan-
coch. V tomto zákone:
1. Stanovili sa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbor-

nej činnosti a zadefinovali sa kvalifikačné predpoklady učiteľov a odborných 
pracovníkov (§ 6 – 11).

2. Zadefinovali sa kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov (§ 12 – 24).

3. Zadefinoval sa kariérový rast učiteľov a odborných pracovníkov. Obsahuje 
štyri kariérové stupne (§ 27): začínajúci pedagogický zamestnanec alebo za-
čínajúci odborný zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec alebo 
samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestá-
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ciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestna-
nec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

4. Zaviedol sa systém kontinuálneho vzdelávania učiteľov a odborných pracov-
níkov (§ 35 – 41). Zadefinovalo sa šesť druhov kontinuálneho vzdelávania: 
Druhy kontinuálneho vzdelávania sú: adaptačné vzdelávanie, aktualizačné 
vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, funkčné vzde-
lávanie, kvalifikačné vzdelávanie.

V období pripomienkovania návrhu Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancov, sa M. Zelina (2008, s. 1) vy-
jadril ako k jednému z dôležitých zákonov reformy regionálneho školstva; zákon 
neskôr prešiel novelizáciou po dvoch rokoch jeho platnosti (Zákon č. 390/2011 
Z. z.). V tomto zákone vyzdvihujeme časť o kontinuálnom vzdelávaní. Je tu 
motivácia v podobe získavania kreditov za účasť na rôznych, štátom akredito-
vaných, kurzoch, kedy si učiteľ nielen zvýši odbornosť potrebnú na výkon po-
volania, ale aj prilepší na platovom ohodnotení. Za nedostatok v tomto zákone 
považujeme výskyt kurzov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov za popla-
tok (bližšie viď http://skolenia.skoly.org). Svoj názor odôvodňujeme v zmysle 
nízkeho platového ohodnotenia učiteľov v porovnaní s priemerom vysokoškol-
ských vzdelaných pracujúcich v národnom hospodárstve. Vzdelávacie kurzy 
prostredníctvom Metodicko-pedagogických centier sú bezplatné (ponuka MPC 
http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/akreditovane-vzdelavacie-progra-
my-v-plnom-zneni-k-10-9-2012). 

Zavedenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov považujeme za 
dobrú vec, pre začínajúcich učiteľov je to ich prvý schodík smerom vyššie v ka-
riérovom raste ale aj odbornom profile. Absolvent učiteľského štúdia ešte nemá 
dostatočný rozhľad ako pracovať napr. s pedagogickou dokumentáciou (v zmys-
le Zákona č. 245/2008), ako vyzerajú rokovania pedagogických rád alebo me-
todických združení a i. Autor štúdie absolvoval adaptačné vzdelávanie, pričom 
tak ako uvádza zákon, mal vypracovaný plán adaptačného vzdelávania na jeden 
školský rok, na plnenie ktorého dohliadal jeho uvádzajúci učiteľ, ktoré sa ukon-
čilo záverečným skúšaním pred komisiou v zmysle tohto zákona. 

V súvislosti so školskou reformou došlo aj k novelizácii ďalších zákonov, ako 
napr. Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Zákon 
č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

AKTUALIZÁCIA A NOVELIZÁCIA ZÁKONOV

Od začiatku platnosti školského zákona, o ktorom si myslíme, že bol šitý 
horúcou ihlou, prešlo už 12 rokov. Asi by bolo ešte stále predčasné hovoriť, či 
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reforma napĺňa svoj cieľ. Je však isté, že reforma v tom čase bola spustená na-
rýchlo, od schválenia v parlamente po začiatok platnosti ubehli len tri mesiace. 
Myslíme si, že na to nebol dostatočne pripravený nikto, teda ani hlavní aktéri 
– učitelia. V tom čase boli vytvorené koncepčné materiály (napr. Koncepcia dvo-
júrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy v Slovenskej republike), ktoré ďaleko predbehli reformu. Učitelia 
vôbec nemohli byť pripravení na tvorbu nových ŠkVP, neboli na to školení, ne-
existoval nejaký metodický materiál, ktorý by ich pri tvorbe usmernil. Došlo 
k redukcii učiva, ale aj k redukcii povinných hodín pre daný predmet. Nové 
učebnice, ktoré sa ešte len tvorili, prichádzajú do škôl po niekoľkých rokoch.

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ide pod-
ľa nášho názoru správnym smerom. Zadefinovanie kariérového rastu učiteľov  
a učiteľských atestácii je pre pedagogickú obec prospešné. Prax však poukazuje 
iný pohľad a veľakrát sa učitelia tak aj vyjadrujú, že väčšou pohnútkou je pre 
nich získať kredit, ako v skutočnosti sa niečo nové dozvedieť a v praxi uplatniť.

Reforma školstva sa nedá uskutočniť len zmenou zákonov a predpisov. To 
je iba začiatok, v ktorom je dôležitá spoluúčasť učiteľov. Petlák (2008, s. 2) 
uvádza, že aj keď je reforma podmienená a ovplyvnená mnohými činiteľmi, na 
prvom mieste v nej stojí učiteľ. Autor zastáva názor, že aj najlepšie spracovaný 
obsah učiva aj najmodernejšie učebnice, ba aj najnovšia technika na školách 
nezmenia priebeh, úroveň, kvalitu a efektívnosť vyučovania a výchovy, ak za 
všetkým týmto nebude stáť vysoko zodpovedný a tvorivý učiteľ.

Zelina (2006, s. 6) zdôrazňuje, na základe pokusov o reformu školstva na 
Slovensku, že organizačné a formálne zmeny nevedú nevyhnutne k zmenám 
v obsahu a procesoch výučby. Dôkaz tohto tvrdenia môžeme vidieť v tom, že za 
45 minút vyučovacej hodiny približne len 7 – 10 minút hovoria žiaci z vlastnej 
iniciatívy. To sa zistilo rovnako v USA, Švédsku, Fínsku; výskum z pred roku 
1990 (doplnenie autora). Zelina (2006, s. 6) tým chce povedať, že reformy škol-
stva by sa mali sústrediť hlavne na obsah, procesy, metódy a učiteľa, a nie na 
organizačno-formálne zmeny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 15. marca 2017 zverejnilo 
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, kto-
rý sa stal východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Dokument 
vznikol na základe téz pre oblasť regionálneho a vysokého školstva, ktoré tím 
expertov predložil na pripomienkovanie v októbri a novembri 2016.

Na základe vyššie uvedeného, parlament schválil v júli 2018 novelu škol-
ského zákona (Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní). Zmena sa týka 
určovania počtov žiakov gymnázia s osemročným štúdiom na základe objektív-
ne merateľných kritérií. Po novom počet žiakov prvého ročníka osemročných 
gymnázií nemá prekročiť isté percento z celkového počtu žiakov z daného po-
pulačného ročníka v príslušnom školskom roku v rámci vymedzeného regiónu 
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na Slovensku. Novelou školského zákona sa od 1.1.2019 zriadil nový typ školy 
– Stredná športová škola, ktorá bude pripravovať žiakov so športovým nadaním. 
V minulosti existoval len jeden typ športových stredných škôl, a to športové gym-
náziá. Nový druh strednej školy - stredná športová škola - ponúka úplné stredné 
všeobecné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie ako aj úplné stredné odborné 
vzdelanie. Súčasné športové gymnáziá sa transformujú na stredné športové školy 
a žiaci prijatí podľa predchádzajúcich predpisov dokončia štúdium podľa nich.

Ďalšia zmena sa týka oblasti vyučovania cudzieho jazyka v základných ško-
lách. Doposiaľ sa žiaci učili povinne od tretieho ročníka základnej školy anglic-
ký jazyk, v siedmom ročníku si k nemu zvolili ďalší svetový jazyk. Od školské-
ho roka 2019/2020 si žiaci v 3. ročníku základnej školy budú môcť zvoliť, ktorý 
svetový jazyk sa budú učiť ako prvý. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako 
prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk. Táto 
zmena je pre školy dobrovoľná a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR predpokladá, že väčšina škôl zostane pri doterajšej praxi a naďalej bude vy-
učovať povinne anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk. 

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 61/2015 Z. z. o od-
bornom vzdelávaní a príprave, ktorá by mala priniesť zmeny v systéme duálneho 
vzdelávania. Ich cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým 
malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. Prijatý 
návrh vychádza z Programového vyhlásenia vlády.

Novela prináša znižovanie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti 
zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie.

Zavádza sa pozícia hlavného inštruktora, ktorý má vykonávať úlohy súvi-
siace s koordinovaním praktického vyučovania. Novela reaguje i na aplikačnú 
prax v oblasti uzatvárania zmlúv o duálnom vzdelávaní a uzatvárania učebných 
zmlúv.

Najväčšej úprave podlieha kompetencia samosprávnych krajov určovať vo 
svojej územnej pôsobnosti pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej 
forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory pre prijímacie 
konanie na nasledujúci školský rok.

Zrušiť sa mali vzorové učebné plány, osnovy a pomery praktického vyučova-
nia, ktoré sa budú po novom určovať v štátnych vzdelávacích programoch.

Zavádza sa inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestná-
vateľov, ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci 
tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestná-
vateľov.

Návrh zákona vznikol v spolupráci so zástupcami významných zamestnáva-
teľských zväzov a združení, samosprávnych krajov, Ministerstva hospodárstva 
SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj Odborového zväzu pra-
covníkov školstva a vedy na Slovensku
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Od septembra 2019 je účinný nový zákon o pedagogických zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch (Zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch). Zákon upravuje najmä práva a povinnosti 
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť  
a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, Centrálny register zamestnancov škôl a školských zaria-
dení.

Vzdelávanie v základných a stredných školách v roku 2020 výrazne zasiahla 
pandémia spôsobená koronavírusom. V dôsledku pandémie bolo vo všetkých 
základných a stredných školách v Slovenskej republike od 16. 03. 2020 do 31. 
05. 2020 prerušené vzdelávanie. Vyučovanie počas tohto obdobia prebiehalo diš-
tančnou formou. 

V súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 pripravilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR manuály pre školy a školské zariadenia, 
ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 
a akademický rok 2020/2021.

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po 
dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepi-
demických opatrení a odporúčaní. 

Manuály upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia 
alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo 
školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Sú zostavené 
pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení (Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, 2020).

ZÁVER

Úspech každej reformy výchovy a vzdelávania závisí od postupnosti krokov, 
od kvality odbornej a verejnej diskusie a diskusie medzi predovšetkým učiteľmi, 
rodičmi a samosprávou, cez prípravu a overenie experimentálnych programov 
na jednotlivých typoch škôl, až po zavedenie reformy do každej jednej školy. 
Skutočná reforma vzdelávania nie je možná bez ucelenej koncepcie, zmeny ob-
sahu vzdelávania, jeho účelu, zmyslu a zámeru. Takáto postupnosť krokov však 
v slovenskom chaotickom reformnom úsilí chýba, čo sa odráža v rastúcej re-
zignácii, apatii a nedôvere učiteľov, žiakov, rodičov a verejnosti voči možnej 
náprave vzdelávacieho systému. V tejto štúdii sa autor pokúsil vybrať z jeho 
pohľadu tie najzvučnejšie zmeny v našom regionálnom školstve po roku 2008 
a veľmi dobre si uvedomuje, že tých zmien bolo viac, ktoré si zaslúžia rovnakú 
pozornosť v ďalšej samostatnej obsahovej analýze.
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SUMMARY

The study deals with the content analysis of the reform process of education in Slovakia 
with a focus on the reform of secondary schools. It focuses on the main elements of the 
ongoing reform from 2008 to the present. It deals more deeply with the so-called The 
Education Act, as well as the Act on Pedagogical Employees and Professional Employees 
and, to a lesser extent, also the content of State educational programs.
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 SELF – EFFICACY UČITEĽA

Darina DVORSKÁ

Anotácia: Štúdia vychádza zo Sociálno-kognitívnej teórie Alberta Banduru a zacieľuje sa: 1) na 
vysvetlenie podstaty konceptu self-efficacy učiteľa, 2) opísanie povahy, a podoby tejto genera-
tívnej schopnosti, 3) zdrojov a 4) modelov jej fungovania.

Kľúčové slová: učiteľ, Sociálno kognitívna teória, self-efficacy učiteľa, podoby self-efficacy, 
zdroje self-efficacy učiteľa, modely fungovania self-efficacy učiteľa

ÚVOD

Pedagogický výskum na Slovensku v rokoch 1980-2000 sa okrem iného za-
oberal mikroanalýzou činnosti učiteľa na vyučovacej hodine. Výskumníci sa 
zameriavali na efektivitu vyučovania (porovnávali vstupy a výstupy) a javovú 
stránku činnosti učiteľa v triede. Najskôr silnel aj v našom výskumnom priesto-
re pocit, že pozorovaním vonkajšej stránky činnosti učiteľa (výskum interakcie 
a komunikácie učiteľa) sa dá pomerne presne zmapovať, ako učiteľ pracuje. Vý-
skumníci a teoretici predpokladali, že „účinnosť učiteľovej pedagogickej činnos-
ti, je závislá predovšetkým na jeho odborných a pedagogických vedomostiach, 
zručnostiach a schopnostiach“ (Mareš, Svatoš, Slávik, Švec, 1996, s. 7). Pri-
viedlo ich to k úvahám, že tieto znalosti a skúsenosti samy o sebe ešte nemusia 
zaručiť efektívnosť učiteľovej práce. Preto začali skúmať to, čím je učiteľova 
činnosť podložená, motivovaná, prečo daný učiteľ učí práve takýmto spôsobom 
a nie inak. Pozornosť výskumníkov sa presunula od skúmania vonkajšej stránky 
činnosti učiteľa do „hlavy učiteľa“ (Gavora, 2007, s. 180). Nastúpila nová vý-
skumná paradigma, ktorá sa snažila opísať rôzne učiteľove myšlienkové pocho-
dy, predstavy, postoje, presvedčenia a interpretácie. Výskumníci začali hľadať 
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odpovede na otázky, prečo si učiteľ počína práve týmto spôsobom a nie inak? 
Začali skúmať učiteľove pedagogické názory, presvedčenia a spôsoby jeho pe-
dagogického myslenia a rozhodovania. Predpokladali, že podstata učiteľovho 
myslenia a uvažovania predstavuje jedno z východísk zmien konania učiteľa. 
Tento výskumný prúd je prevažne v zahraničí najčastejšie označovaný širším 
pojmom Clarka a Petersona teacher thinking (1985, podľa Mareš, et al., 1996,  
s. 10) – učiteľovo myslenie a uvažovanie.

Výskumná paradigma učiteľovho myslenia a uvažovania od počiatku stava-
la predovšetkým na vzájomných teoretických prienikových možnostiach dvoch 
vedných disciplín „sestier“ (Š. Švec, 2002, s. 12) pedagogiky a psychológie. 
Zároveň využívala metódy prevažne kvalitatívnej výskumnej tradície (napr. ži-
votný príbeh učiteľa, metódu nedokončených podnetových výrokov, hĺbkových 
interview a podobne).Centrom výskumných zameraní tejto paradigmy sa sta-
li subjektívne teórie učiteľa, ktoré podľa Schnebela (2003, cit. podľa Hrabal, 
2010, s. 68) predstavujú „repertoár subjektívno-teoretických vedomých obsahov 
týkajúcich sa: žiakov, učebného procesu, metód, cieľov, vlastnej činnosti učiteľa 
a konania ostatných účastníkov v školskom kontexte.“ Tieto vedomosti a skúse-
nosti podľa výskumov následne regulujú učiteľovo konanie tým, že ovplyvňujú 
interpretáciu situácií, plánovanie činnosti, realizáciu a ich následné hodnotenie. 
Idú metaforicky povedané naprieč celým edukačným procesom a sprevádzajú 
učiteľa celým jeho pedagogickým pôsobením. Kľúčovým dielom tohto výskum-
ného prúdu v Českej republike bola štúdia učiteľovho poňatia výučby Mareš, 
Svatoš, Slávik, Švec, (1996). Mareš prostredníctvom projektívnej techniky 34 
neukončených podnetových výrokov zoskupených do 6 celkov hľadal odpovede 
na to, v čom spočívajú rozdiely medzi učiteľmi pri ich vlastnej realizácii vyučo-
vania zacielené na osobnú zodpovednosť učiteľa pri plánovaní, stanovení učeb-
ných cieľov, transformácii učiva (výbere vyučovacích foriem a metód, kritériách 
hodnotenia vyučovacích výsledkov žiakov, jeho postojov a profesionálnych 
vzťahov). Ako v inej práci vysvetľuje (Mareš, 2013, s. 457) „učiteľovo poňatie 
výučby je premenná, ktorá funguje ako určitý „filter“. Modifikuje snahy meniť 
pedagogickú realitu „zhora“. Učiteľ zo zákonov, vyhlášok, metodických poky-
nov, príkazov a doporučení akceptuje časť, ktorú si častokrát sám upraví podľa 
svojho, niektoré odmietne úplne. Učiteľovo poňatie výučby zároveň modifikuje 
aj pôsobenie „zdola“. Prostredníctvom tohto filtra učiteľ posudzuje vlastné názo-
ry, činnosť a výsledky svojich žiakov, ich rodičov, kolegov i laickej verejnosti.“

V novších teoretických prístupoch1 a poňatiach tohto výskumného poľa sa 
ale uvádza dôležitá súvislosť: „objektívne a subjektívne teórie sa v priebehu pro-

1 Napr. Korthagenov model technickej racionality (Slávik, Janík, Najvar, Píšová, 2012, s. 367 – 
386)
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fesijného vývoja učiteľa prepájajú“ (Janík, 2005, s. 479). Toto prepojenie pred-
stavuje kvalitnejší základ pre učiteľovo konanie a rozhodovanie. V. Švec (1999, 
s. 43) poukazuje v tejto súvislosti, na zaujímavú skutočnosť. Učiteľ vytvára 
„epistemológiu praktického poznania profesie“ (V. Švec, 1998, s. 43) v zmys-
le skúsenostného poznania, ktoré prostredníctvom reflexie a sebareflexie môže 
transformovať do teoretickej podoby. Teoretizuje praktické postupy, uvedomuje 
si, racionalizuje, verbalizuje implicitné, intuitívne, skryté, či zamlčané – tacitné2 
predpoklady rozhodovania a konania. 

Dôležitým aspektom v činnosti učiteľa je to, ako hodnotí svoje profesijné vlast-
nosti, ako vníma svoje potenciality a svoje pôsobenie na žiakov (Gavora, 2012). 
Toto hľadisko, je značne odlišné od teoretických modelov učiteľských kompeten-
cií i od „objektívne“ hodnotených vlastností učiteľa. Ide totiž o subjektívny pohľad 
učiteľa na seba samého ako učiteľa. To, ako učiteľ vníma seba a zároveň hodnotí 
svoje vlastnosti predstavuje dôležitý autoregulatívny prvok v jeho práci. Časťou 
tejto subjektívnej roviny je self-efficacy učiteľa (angl. teacher self-efficacy). 

Koncept self-efficacy a jeho konkrétna aplikácia v pedagogických súvislos-
tiach viazaná na jednotlivca – učiteľa (profesijná self-efficacy učiteľa) bude tvo-
riť jadro tejto štúdie, ktorá sa opierajúc o Sociálno kognitívnu teóriu kanadského 
psychológa stanfordskej univerzity Alberta Banduru 1) zacieľuje na vysvetlenie 
podstaty konceptu self-efficacy učiteľa, 2) opísanie povahy, a podoby tejto ge-
neratívnej schopnosti, 3) zdrojov a 4) modelov jej fungovania. 

SOCIÁLNO KOGNITÍVNA TEÓRIA A. BANDURU

Albert Bandura ako jeden z popredných teoretikov sociálneho učenia vy-
tvoril pomerne nový model determinácie ľudskej psychiky. Sám Bandura (2006, 
s. 65) ho opisuje ako „jeden z pokusov vytvoriť funkčnú rovnováhu medzi obo-
ma druhmi determinánt (vonkajšími aj vnútornými). Keď sa pýtame na pod-
mienenosť ľudského správania internálnymi (vnútornými) alebo externálnymi 
(vonkajšími) silami, nie je možné na túto otázku odpovedať tak, že by sme sa 
priklonili k jednej z týchto možností.“ Správanie ľudského organizmu nie je vý-
sledkom mechanickej kombinácie vonkajších a vnútorných vplyvov. 

Bandura (1978, s. 345 či 1997, s, 6) vysvetľuje konanie človeka, ako súhrn 
troch dimenzií:

2 Tacitné znalosti V. Švec (2012, s. 387) opisuje ako „osobné, individuálne znalosti, ktoré vzni-
kajú na základe skúseností subjektu a vyznačujú sa črtami ako: proceduálnosť, ale navonok 
ťažká vyjadriteľnost, relevantnosť pri dosahovaní subjektívne dôležitých cieľov, vznikajú bez 
pomoci (alebo len s malou pomocou druhých) a sú viazané na kontext“ (angl. tacit knowledge). 
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1. osobnostných faktorov,
2. prostredia, v ktorom človek žije,
3. správania v zmysle vlastnej činnosti, či už minulej alebo súčasnej.

Tieto 3 skupiny prvkov majú pomerne široký rozsah.
▪ Osobnostné faktory zahŕňajú kognitívne, afektívne i biologické činitele.
▪ Prostredie zhŕňa celé vonkajšie prostredie človeka.
▪ Správanie chápe ako činnosť človeka v akýchkoľvek životných situáciách.

Ľudské správanie Bandura chápe ako produkt dynamickej súhry vplyvov 
osobnosti, prostredia a správania. Vzťah medzi týmito tromi elementami podlieha 
„triadickému recipročnému determinizmu“ (Bandura, 1989, s. 2). Prídavným 
menom recipročný3 zdôrazňuje vzájomne poskytujúcu výhodu, v spojení s prí-
davným menom triadický, sú zdôraznené jeho 3 prvky. Determinizmom sa podľa 
Janouška (1992, s. 386) rozumie „výsledný efekt množiny vzájomne prepojených 
vplyvov, ktorý je chápaný skôr pravdepodobnostne, ako lineárne.“ Koncepcia re-
cipročného determinizmu je v Bandurovej teórií veľmi dôležitá. Ako sám ozrej-
muje „Sociálno kognitívna teória zachádza s recipročným determinizmom ako so 
základným zákonom pri analyzovaní psychosociálnych javov na rôznych úrov-
niach komplexnosti, od intrapersonálneho vývinu k interaktívnemu fungovaniu 
organizačných a spoločenských systémov“ (Bandura, 1978, s. 345).

Z uvedených vysvetlení vyplýva, že ľudia môžu premyslieť a regulovať 
vlastné konanie. Nie sú len „pešiakmi v hre environmentálnych vplyvov“ (Hall, 
Lindzey, 2002, s. 428). Príčinnosť nespočíva len v prostredí. Človek a prostre-
die sa ovplyvňujú navzájom. Mnohé stránky osobnostného fungovania zahrňujú 
interakciu človeka s ostatnými ľuďmi. Primeraná teória osobnosti musí podľa 
Banduru (1977, s. 191) „počítať so spoločenským kontextom, v ktorom je sprá-
vanie získané a udržované.“ 

Učiteľ autoreguluje sám seba a zároveň organizovať svoje aktivity v súlade 
s vlastným Ja. Nie je vydaný napospas prostrediu, ani svojim inštinktom. Do-
káže konať v súlade so svojimi potrebami a modifikovať svoju činnosť podľa 
ich zdarných aj menej zdarných výsledkov. Toto všetko nás navracia k úvahám 
nad tým, že je to práve učiteľ a jeho činnostné pôsobenie v interakcii so svoji-
mi žiakmi v pedagogickom prostredí, ktoré spoluurčuje, akým učiteľom bude.  
Avšak ak učiteľ napriek podnetnosti svojho prostredia, profesijnej kompeten-
tnosti a dlhoročnej pedagogickej skúsenosti stratí dôveru vo vlastné kvality 
a vlastný úspech – vlastnú potenciálnu váhu, môže sa tým doviesť k neúspechom 
a pocitom zbytočnosti každodenného snaženia. Nazdávame sa, že takýto učiteľ 

3 Uvádzaný aj ako „vzájomný determinizmus“ Nakonečný (2013, s. 484). 
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pravdepodobne nedokáže rozpoznávať a pripravovať vhodné podmienky a úlo-
hy pre rozvíjanie vnútorného potenciálu našich detí. Napokon reálna spoločen-
ská užitočnosť neúspešného učiteľa môže klesať a tým učiteľstvo v ňom môže 
postupne strácať úctu. „Sloboda učiteľa je podmienená sebaovplyvňovaním  
a sebareguláciou, konkrétne možnosťou výberu z množiny volieb a právom tento 
výber uplatniť“ (modifikované podľa Bandura, 1977b).

Bandura tvrdí, že: „s modelom (triadický recipročný determinizmus), kde 
je všetko vzájomne interaktívne, sa človek môže cítiť trochu neistý“ (Bandura, 
1986, s.10). Tvrdí, že existuje centrum východiskový bod self systém, ktorý 
nechápe ako psychický činiteľ, ktorý kontroluje správanie, ale podľa Banduru 
(1978, s. 348) „má skôr vzťah ku kognitívnym štruktúram osobnosti, ktoré vy-
stupujú ako referenčné mechanizmy a usporadúvajú subfunkcie pre vnímanie, 
hodnotenie a reguláciu správania.“

Kľúčovou zložkou systému self je podľa Banduru self-efficacy, ktoré pred-
stavuje podľa neho „naše sebavnímanie toho, ako môžeme fungovať v danej si-
tuácii“ (1997,s. 21). Bandura v tomto zmysle považuje self-efficacy za centrálny 
mechanizmus autoregulácie. Self-efficacy predstavuje „schopnosť produkovať 
požadovaný, alebo zamýšľaný výsledok“ (Bandura, 1997, s. 20). Jadrom tohto 
modelu je „situačne definovaná a subjektívne očakávaná účinnosť vlastného ko-
nania“ (Křivohlavý, 2003, s. 60).

VYMEDZENIE POJMU SELF-EFFICACY UČITEĽA

Self-efficacy predstavuje podľa Banduru „bázové vybavenie človeka v mno-
hých oblastiach života“ (1997, s. 12). Vo všeobecnej rovine kľúčom k zmene 
správania je (Bandura, 1994, s. 73) zmena očakávaní osobnej efektívnosti 
(angl. efficacy expectantion). Ako naznačuje schéma 3, ide o dva typy očakáva-
ní: efficacy beliefs a outcome expectancies.

Schéma 1:  
Podmienený pravdepodobnostný vzťah medzi efficacy beliefs a outcome expectancies  

A. Banduru (1997, s. 22) prispôsobený učiteľskej profesii Dvorská (2015, s. 40).
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Z predloženej schémy 1 (Bandura, 1997, s. 22) prispôsobeného učiteľskej 
profesii Dvorská (2015, s. 40) je úspešná pedagogická činnosť učiteľa ako pro-
aktívneho a sebaregulujúceho jedinca založená na dvoch odlišných, avšak vzá-
jomne podmienených entitách:
1. Efficacy beliefs stelesnená v odpovedi na otázku:

▪ Som schopný to urobiť? 

Efficacy beliefs (v preklade Heretika z Hall, Lindzey, 2002, s. 429) očaká-
vania účinnosti predstavujú presvedčenia, že sme schopní a kompetentní úspeš-
ne vykonávať určitú činnosť, ktorá sa vyžaduje na dosiahnutie určitého cieľa. 
Očakávania účinnosti sú dôležitou súčasťou adaptívneho zvládacieho správania, 
teda ovplyvňujú správanie za rôznych okolností.

2. Predstava o výsledku / očakávanie dôsledkov4 pedagogickej činnosti 
(angl. outcome expectancies), ktorá je odpoveďou na otázky:
▪ Čo spôsobí moja pedagogická činnosť (za predpokladu, že som schopný ju 

uskutočňovať)?
▪ Aký bude mať dopad?
▪ Povedie k mnou vytýčeným výsledkom – povedie k splneniu stanoveného 

výchovno-vzdelávacieho cieľa?

Outcome expectancies5 je subjektívne percipované očakávanie učiteľa, že 
jeho pedagogická činnosť (ktorá by mala byť podľa normatív dominantne zame-
raná na edukáciu svojich zverencov) v konečnom dôsledku vyústi do žiadaného 
výsledku v zmysle usudzovania a hodnotenia pravdepodobných výsledkov, kto-
ré jeho zacielená a uskutočnená pedagogická činnosť prinesie. V tomto zmysle 
možno outcome expectancies vnímať ako „subjektívne očakávaný predpoklad 
pravdepodobnosti prínosu učiteľom uskutočnenej činnosti“ (modifikované 
podľa Jurovský, 1980, s. 176).

Self-efficacy vyrastá z osobnosti konkrétneho učiteľa, ktorú možno vnímať 
ako špecifickú rovinu jeho profesijného sebapoňatia (viac Mareš, 2013, s. 442). 
Profesijné sebapoňatie podľa Lazarovej a Jůvu (2011, s. 45) zhŕňa: „mienky 
o sebe ako o pracovníkovi/učiteľovi, pocity viazané k vlastnému výkonu, vní-
manú pracovnú pozíciu a rolu, osobnú skúsenosť a pod.“ Pracovné sebapoňatie 

4 Preklad K. Hnilica (1993, s. 445).
5 Koncepcia očakávania výsledku (angl. outcome expectancies) nebola nová, naopak hlbšie 

sa s ňou mohol Bandura oboznámiť v prácach J. B. Rottera (1966) a  H. Heckhausena (1977). 
Bandura v nej poukázal na jej subjektívnu „spodnú vrstvu“ angl. percived outcome v zmysle 
„subjektívneho presvedčenia o výsledku nejakej činnosti“ (Mertin, 2006, s. 4) a skrz činnosť ju 
podmienil entitou efficacy beliefs. 
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vzniká na základe celostnej predstavy o sebe a svojej práci (profesii učiteľa). 
Táto predstava je v mnohom podmienená schopnosťami adekvátne reflektovať 
seba samého v rôznych situáciách, odozvami od okolia ale aj rôznymi sociálny-
mi rolami (postavenie učiteľa v spoločnosti, vo vlastnej škole atď.), ktoré učiteľ 
vo svojej mnohorozmernosti v živote zastáva. Špecifickosť a mnohorozmernosť 
učiteľskej profesie predstavuje špecifický kontext. 

Jadrom tohto modelu je self-efficacy učiteľa ako „situačne a kontextovo 
definovaná a subjektívne očakávaná sebaúčinnosť“ (Křivohlavý, 2004, s. 60). 
Self-efficacy učiteľa predstavuje „multidimenzionálny systém diferencovaného 
súboru presvedčení učiteľa vzťahujúci sa k rozličným sféram jeho vplyvu“ (mo-
difikované podľa Bandura, 1997, s. 42-54). 

Podľa schémy 1 Bandura (1997) verí, že nad subjektívne očakávaným prí-
nosom výsledku uskutočnenej činnosti učiteľ uvažuje až po self-efficacy. Učiteľ 
nad výsledkom činnosti uvažuje po pedagogickej činnosti, ktorú vykonal. Teda 
predstavuje subjektívne očakávaný predpoklad (pravdepodobnosť)6, či jeho 
správanie (činnosť, ktorú učiteľ vykonal – vynaložená námaha a čas, ktorý obe-
toval na konkrétnej vyučovacej hodine v konkrétnom prostredí školskej triedy) 
povedie k určitému subjektívnemu výsledku, ktorý usudzoval a predpokladal 
ho pri self-efficacy. Tieto dve entity (efficacy beliefs a outcome expectancies) 
sú podľa Banduru skrz konkrétnu vykonanú pedagogickú činnosť vzájomne 
podmienené. 

 Z tohto dôvodu je učiteľovo subjektívne presvedčenie (self-efficacy) situač-
ne a kontextovo zamerané v zmysle schopnosti organizovať a realizovať kon-
krétnu pedagogickú činnosť (riešiť konkrétnu pedagogickú úlohu, premýšľať 
nad konkrétnym cieľom vyučovacej hodiny v konkrétnej triede s konkrétnymi 
žiakmi v jej konkrétnej fáze), ktorá v konečnom dôsledku vyústi do subjektívne 
očakávaného výsledku (splnenie výchovno-vzdelávacieho cieľa a úžitok, ktorý 
pri jeho splnení Ja ako učiteľ očakávam). Self-efficacy zároveň spočíva v cie-
ľovej orientácií na výkon7. Tu možno usudzovať, že pokiaľ učiteľ nemá sub-
jektívnu dôveru v seba, že dokáže uskutočniť konkrétnu činnosť (organizovať 
a realizovať zacielenú pedagogickú činnosť, ktoré povedie k dosiahnutiu určenej 
úrovne výkonu), jeho subjektívne presvedčenie v očakávaný predpoklad prínosu 
vlastnej činnosti je irelevantné. 

6 „subjektívny stupeň pravdepodobnosti“ Andreánsky (2009, s. 22).
7 Práve vzájomná podmienenosť efficacy beliefs a outcome expectancies a cieľová orientácia 

úsudku self-efficacy, ktorá samotná už v sebe obsahuje odhad pravdepodobnosti vlastnej účin-
nosti je najviac podrobená kritike. Bandura verí, že outcome expectancies nikdy priamo ne-
ovplyvní self-efficacy. Autori (Williams, 2010, Kirsh, 1985, Eastman, Mazillier, 1984 a iní) 
sa nezhodujú s Bandurom v definíciách outcome expectancy a to je v zahraničí „jablkom ich 
sváru.“ Bandura tvrdí (2006), že „zrejme nepochopili podstatu self-efficacy“.
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Pre lepšie pochopenie uvádzame nasledujúci príklad:

Pokiaľ mám Ja ako učiteľ fyziky vysvetliť žiakom zo 7.C na ZŠ v Nových Zám-
koch za jednu vyučovaciu hodinu (pre mňa aj pre žiakov v poradí siedmu za dnešný 
deň) Ohmov zákon na očakávanej úrovni (špecifikovanej v obsahovom a výkono-
vom štandarde a cieli mojej vyučovacej hodiny), základom je, že Ja by som mal byť 
presvedčený (veriť), že som schopný im ho takto (použitím rôznych didaktických 
metód, foriem a prostriedkov) vysvetliť. 

Toto sumárne presvedčenie o úrovni účinnosti vlastnej pedagogickej činnos-
ti predstavuje self-efficacy konkrétneho učiteľa fyziky, ktorý tento učiteľ sub-
jektívne percipuje pred konkrétnou vyučovacou hodinou na konkrétnej škole 
v interakcii s konkrétnou skupinou žiakov. Po uskutočnenej vyučovacej hodine 
usudzuje nad subjektívne očakávaným prínosom vlastnej pedagogickej činnosti 
(nad predstavou, čo táto konkrétna vyučovacia hodina – jeho uskutočnené kona-
nie v konkrétnom interakčnom prostredí) žiakom, škole, spoločnosti, ale aj jemu 
samému ako učiteľovi prinieslo, aký malo dopad.

Ak je self-efficacy učiteľa vysoká a outcome expectancies realistické bude 
učiteľ „tvrdo pracovať (vyvinie požadované úsilie) a vytrvá (venuje požadovaný 
čas), kým nesplní úlohu v zmysle dosiahnutia určitého výsledku činnosti“ (mo-
difikované podľa Bandura, 1997, s. 22). 

Rozlíšením dvoch vzájomne sa ovplyvňujúcich predpokladov úspešnej čin-
nosti Bandura (1997, s. 22, modifikované) zdôrazňuje, že „pedagogická činnosť 
(učiteľovo konanie – vyučovanie a vzdelávanie) nemôže byť výsledkom, ale len 
cestou k očakávanému výsledku. Výsledok vyplýva z výkonu vlastnej pedago-
gickej činnosti učiteľa, je jej dôsledkom.“ Bandura tým poukazuje na vzájomnú 
doplnkovosť (komplementaritu) troch základných parametrov učiteľskej profe-
sie: cieľ (operacionalizácia výučbového cieľa) – výkon (pedagogická činnosť 
učiteľa a učebná činnosť žiaka) – výsledok (uskutočnený cieľ ako dôsledok ich 
interakčného činnostného pôsobenia).

Self-efficacy podporí výkon, ale aj „výsledok, ktorý učiteľ očakáva a to je 
základom sebanaplňujúcej sa predpovede (angl. self-fulfilling prophecy)“ 
(Hoskovcová, Šírová, 2011, s. 158). Všeobecný význam a zmysel pedagogic-
kým činnostiam učiteľa z pohľadu jednotlivca zabezpečuje „celoživotný proces 
vlastného činnostného pôsobenia učiteľa“ (modifikované podľa Bandura, 1997, 
s. 3). V tomto prípade závisí od „individuálnej histórie subjektívnych zážitkov 
úspechu a neúspechu, ktorých zváženou hodnotou si učiteľ vytvára sumár sub-
jektívneho stupňa pravdepodobnosti jeho ďalšej pedagogickej činnosti“ (modi-
fikované podľa Andreánsky, 2009, s. 22). Self-efficacy si učiteľ postupne utvára 
počas celého vývinu jeho profesionalizácie (angl. teacher development). V tomto 
zmysle self-efficacy učiteľa predstavuje kľúčový subjektívny faktor celoživot-



26

ného činnostného pedagogického pôsobenia učiteľa. Podľa Gavoru self-efficacy 
v tomto zmysle predstavuje „najdôležitejšiu autoregulačnú vlastnosť učiteľa“ 
(2008, s. 232).

Výskum spájaný so sef-efficacy učiteľa je v zahraničí mimoriadne rozsiahly. 
Preto možno nájsť mnoho jej definícií a vymedzení. Obsahovou analýzou a us-
poriadaním dostupných definícií self-efficacy učiteľa sme vytvorili zjednoduše-
nú kategorizáciu týchto definícií.

Jednou z najcitovanejších je definícia Guskeya a Passara, v ktorej vysvetľujú, 
že self-efficacy je „presvedčenie učiteľa o svojej schopnosti ovplyvňovať učenie 
sa študentov, vrátane tých, ktorí majú rôznorodé výchovno-vzdelávacie potreby“ 
(Guskey, Passaro, 1994, s. 627). Guskey a Passaro nám definíciou zdieľajú svoj 
názor, že hlavným zameraním práce učiteľa je jeho „schopnosť ovplyvňovať 
učenie sa“ svojich zverencov. Zároveň naznačujú, že učiteľ so silným presved-
čení o svojej vlastnej zdatnosti by mal byť schopný „ovplyvňovať učenie sa aj 
tých študentov, ktorí majú rôznorodé (nešpecifikované) výchovno-vzdelávacie 
potreby.“ Teda zjednodušene povedané učiteľ, ktorý má dostatočné presvedčenie 
o vlastných potencialitách by mal byť presvedčený o tom, že dokáže ovplyvňo-
vať učenie sa všetkých študentov bez rozdielu a to v plnej miere. 

Obsahovo podobnou je Hensonova definícia, v ktorej uvádza, že self-efficacy 
učiteľa predstavuje jeho „úsudok o vlastných schopnostiach, vyučovať a podá-
vať požadované výsledky v učení sa študentov a zapojení do učenia, aj v prípade 
nemotivovaných študentov“ (2001, s. 7). Z novších vymedzení napr. Aloe, Amo-
vá, Shanahanová (2014, s. 105) chápu self-efficacy učiteľa ako „mieru presved-
čenia o tom, že je schopný učiť a motivovať svojich študentov aj v situáciách, 
keď pociťuje silnú pracovnú záťaž.“ 

Pri tejto skupine definícií (napr. Gibson, Dembo, 1984, s. 569, Ross, 1992,  
s. 52, Friedman, Kass, 2002, s. 675, LaBone, 2004, .s 341, Wheatley, 2005,  
s. 749) si možno všimnúť úzku zameranosť práce učiteľa na konkrétne dielčie 
komponenty jeho pedagogickej činnosti (zvládať pracovnú záťaž, motivovať 
svojich študentov, zapájať aj nemotivovaných, či študentov s rôznorodými vý-
chovno-vzdelávacími potrebami). Tieto definície sú z nášho pohľadu v mnohom 
podmienené cieľovému zameraniu výskumu autorov (napr. Aloe, Amová et al. 
skúmali vplyv self-efficacy na frustračnú toleranciu učiteľov), alebo ich historic-
kému a paradigmatickému zázemiu (odpoveď na otázky čo by malo byť domi-
nantnou náplňou práce učiteľa). 

Obsahovo širšie sú definície Woolfolk Hoyovej, Takahashiovej, Gavoru 
a Mareša.

Woolfolk Hoyová (2004, s. 154) self-efficacy chápe ako „učiteľovu vieru 
vo vlastnú zdatnosť, podporiť učenie a angažovanosť v učení svojich študen-
tov.“ Podľa Takahashiovej (2011, s. 732) self-efficacy predstavuje „učiteľovo 
presvedčenie o svojich schopnostiach realizovať určité pedagogické postupy 
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a tiež presvedčenie, že tieto vyučovacie postupy môžu viesť u žiakov k učeniu 
a naučeniu.“ Takahashiová zameriava našu pozornosť na (realizácia určitých pe-
dagogických postupov) zároveň cieľovú orientáciu výkonu učiteľa (vyučovacie 
postupy, ktoré učiteľ používa môžu viesť žiakov k učeniu a naučeniu).

Gavora (2008, s. 223) vníma self-efficacy ako „učiteľovo presvedčenie o tom, 
ako pôsobí na žiakov, o tom aký výkon môže podávať, teda to, čo dokáže učiteľ 
urobiť za podmienok, v ktorých pracuje.“

Mareš (2013, s. 445) pod pojmom self-efficacy učiteľa rozumie „učiteľovo 
presvedčenie o svojej kompetentnosti:
▪ vyučovať a vychovávať ľudí (svojich zverencov – deti, žiakov, študentov), 
▪ vyrovnávať sa s pedagogickými úlohami na určitej úrovni obťažnosti v me-

niacich sa pedagogických situáciách,
▪ naučiť ich tomu, čo si stanovil. 

Toto presvedčenie sa zakladá na:
▪ učiteľovom subjektívnom hodnotení vlastných schopností a zručností,
▪ na jeho doterajších znalostiach a pedagogických skúsenostiach,
▪ na zážitkoch, ktoré sprevádzajú jeho pedagogickú činnosť, 
▪ na pozorovaní a porovnávaní, ako si vo vyučovacích úlohách počínajú ostatní 

učitelia,
▪ na hodnotení svojich osobných vlastností a výkonových možností, ktoré pre-

vzal od druhých ľudí. 

Učiteľovo presvedčenie vychádza z toho:
▪ čo učiteľ o sebe vie z minulosti, 
▪ ako si počína v súčasnosti,
▪ je orientované do budúcnosti.

Vyjadruje jeho očakávanie, ako si bude počínať pri plnení ďalších úloh, mieru 
jeho sebadôvery a dôvery v to, čo je schopný dokázať“ (Mareš, 2013, s. 445).

POVAHA A ŠTRUKTÚRA SELF-EFICACY UČITEĽA

Nad self-efficacy učiteľa zároveň možno uvažovať podľa Banduru (1997,  
s. 31) v dvoch rovinách:
1. individuálne, ako nad subjektívnym fenoménom (teacher self-efficacy),
2. skupinovo ako nad kolektívnym fenoménom (collective self-efficacy).

Vysvetlenie je zreteľné. Sociálno kognitívna teória rozlišuje poňatie human 
agency teda činnostného pôsobenia jednotlivca a collective agency – činnostné 
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pôsobenie skupiny ľudí (viac. Bandura, 1997, s. 477- 526). Pričom ich kľúčový-
mi zložkami zostáva self-efficacy ako individuálny fenomnén a collective self-
efficacy ako kolektívne presvedčenie. Bandura (2001, s. 18) jasne zdôrazňuje, 
že „skupinové vedomosti sú produktom nielen spoločných zámerov, znalostí 
a zručností svojich členov, ale aj interaktívnej, koordinovanej a synergickej dy-
namiky ich transakcií. Vzhľadom k tomu, kolektívny výkon sociálneho systé-
mu zahŕňa aj transakčnú dynamiku skupiny.“ Podľa Banduru (2001) kolektívna 
self-efficacy nie iba súčtom presvedčení o vlastnej autoúčinnosti jednotlivých 
členov. 

Izraelskí výskumníci Friedman a Kassová (2002, s. 675 - 686) vytvorili vlast-
ný CSC model učiteľovej self-efficacy (angl. The Classroom and School Con-
text model, s. 677), v ktorom rozlišujú dva rôzne kontexty, ku ktorým sa podľa 
autorov self-efficacy učiteľa viaže:
▪ Kontext školskej triedy
▪ Kontext školy

V týchto dvoch kontextoch (ako naznačuje schéma 2) má self-efficacy učiteľa 
dve podoby:

Ďalšie roviny úvah nad individuálnym fenoménom self-efficacy ponúka  
E. Archová (1992a, s. 4), ktorá rozlišuje štyri druhy self-efficacy:
1) Úlohovo zameranú self-efficacy: ide o presvedčenie učiteľa o vlastných 

schopnostiach zvládnuť danú pedagogickú úlohu.
2) Adaptačnú self-efficacy: v zmysle presvedčenia učiteľa o vlastných schop-

nostiach čeliť negatívnym súvislostiam dôsledkov vlastného pedagogického 
pôsobenia.

Schéma 2:  
CSC model self-efficacy učiteľa I.A. Friedmana a E. Kassovej (2002, s. 678).

SELF-EFFICACY 
UČITEĽA

Kontext školy  
ako organizácie

TSE o vlastnom 
podiele pri 

rozhodovaní 
o fungovaní 

školy

TSE udržiavať 
dobré vzťahy 

s vedením školy 
a s kolegami

TSE udržiavať 
dobré vzťahy 

so žiakmi

TSE dosahovať 
vyučovacie 

ciele

Kontext  
školskej triedy
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3) Self-efficacy kognitívnej kontroly: presvedčenia učiteľa o vlastných schop-
nostiach ovládnuť tie vlastné myšlienky, ktoré stoja v jeho ceste k cieľu. Teda 
myšlienky spájané s obavami a nedôverou v seba samého ako učiteľa.

4) Self-efficacy afektívnej kontroly, ktorá je založená na presvedčeniach učite-
ľa o vlastných schopnostiach ovládať vlastné afekty, hlavne úzkosť a strach.

Opodstatnenosť úvah nad vyššie opísanými druhmi self-efficacy E. Archovej 
v učiteľskej profesii dokumentuje jej výskum (1992b, s. 1247-1250), v ktorom 
skúma vplyv presvedčenia o schopnosti ovládať nežiadúce emocionálne stavy 
(self-efficacy afektívnej kontroly) na voľbu určitých situácií. Výskumnej vzorky, 
ktorú tvorilo 55 mužov učiteľov a 135 žien učiteliek sa pýtala, ako by sa cítili, 
keby mali pred veľkým publikom predniesť prednášku na tému, ktorú dobre 
ovládajú a následne na danú tému s publikom diskutovať. Súčasne zisťovala ich 
ochotu sa prednášky zúčastniť. Výsledky poukázali na významné súvislosti me-
dzi ochotou zúčastniť sa prednášky a mierou presvedčenia o vlastnej schopnosti 
zvládnuť vlastnú nervozitu v danej situácii.

Popri týchto úvahách nad self-efficacy existujú aj ďalšie, ktoré si všímajú 
širších vplyvov napr. Cherniss (1993, cit. podľa Mareš, 2013, s. 449) rozlišuje  
3 typy TSE:
▪ Zdatnosť učiteľa, ktorá sa týka riešenia pedagogických úloh, plnenie uči-

teľskej roli voči žiakom a učiteľovej zodpovednosti za výsledky žiakov.
▪ Zdatnosť v interpresonálnom styku, ktorá sa týka schopnosti spolupraco-

vať s kolegami v učiteľskom zbore, vychádzať s nadriadenými, kontrolnými 
orgánmi a jednať s rodičmi svojich žiakov.

▪ Zdatnosť, ktorá je zameraná na školu ako organizáciu a týka sa učite-
ľovej schopnosti ovplyvňovať koncepciu práce školy, ovplyvňovať zásadné 
rozhodnutia o škole, ovplyvňovať klímu zboru a celej školy.

PODOBY SELF-EFFICACY UČITEĽA

Bandura (1997, s. 42-44) zhodne so Zimmermanom a Clearym (2006, s. 47) 
rozlišujú 3 podoby (niekedy označované ako dimenzie) self-efficacy. Úsudky 
o vlastnej self-efficacy sa posudzujú v týchto troch podobách:
1. Úroveň (angl. level, magnitude) self-efficacy má vzťah k úrovni obtiažnosti 

zadávaných úloh (na riešenie akých pedagogických situácií, úloh si učiteľ 
trúfne, s akou mierou obtiažnosti). Predstavuje subjektívnu individuálnu ná-
ročnosť, podľa ktorej učiteľ vyberá úroveň obtiažnosti pedagogických úloh.

2. Všeobecnosť (angl. generality) self-efficacy poukazuje na rozsah, či po-
čet domén, v ktorých hodnotiace úsudky platia aj pre iné úlohy, činnosti. 
V učiteľskej profesii zameriava našu pozornosť na to, v koľkých doménach  
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a v akej miere je učiteľ presvedčený, že dokáže organizovať a realizovať 
vlastné konanie k tomu, aby uskutočnil konkrétnu činnosť na požadovanej 
úrovni obťažnosti (buď užšie, v ktorých tematických celkoch v danom pred-
mete, alebo širšie, v akých vyučovacích predmetoch, triedach, v ktorých vy-
učuje, školách, veku, či počtoch žiakov v triede atď.).

3. Veľkosť alebo sila (angl. strength) self-efficacy ako miera subjektívnej isto-
ty, ktorú učiteľ má, s ktorou môže riešiť pedagogickú situáciu na stanovenej 
úrovni obťažnosti. V tejto podobe môžeme o self-efficacy učiteľa uvažovať 
ako o škále od vysokej po nízku. Podľa toho, nakoľko je učiteľ o svojej gene-
ratívnej schopnosti presvedčený/nepresvedčený, je jeho self-efficacy vysoká, 
stredná, či nízka.

Väčšina všeobecne zameraných výskumných štúdií sa opiera o jednodimen-
zionálne posudzovacie škály, približujúce sa Bandurovej dimenzii sily. Rozlišo-
vanie týchto troch podôb self-efficacy nám naznačuje ako self-efficacy učiteľa 
skúmať.

ZDROJE SELF-EFFICACY UČITEĽA

Bandura (1997, s. 79-116) tvrdí, že self-efficacy si učiteľ utvára a posilňu-
je skrz štyri základné informačné zdroje, pričom ich relatívna šírka a sila je 
diferencovaná. Pomenovania týchto zdrojov (niekedy opisovaných ako faktory 
napr. Gavora, 2008, s. 229) v našom prostredí nie sú ustálené. Popri pôvodných 
označeniach zdrojov self-efficacy (uvádzaných v zátvorke) v nasledujúcej pod-
kapitole použijeme pomenovania, ktoré uvádzajú: Blatný (2003, s. 88), Janoušek 
(1992, s. 390) zhodne s Výrost (2000, s. 208). Popri všeobecnej rovine poukáže-
me na konkrétne zdroje self-efficacy učiteľa (pomenovania uvádzam podľa Ga-
voru, 2008, s. 229).

1) Zážitok majstrovstva / autentická skúsenosť / vlastná úspešná skú-
senosť (angl. mastery experience). Prvým a zároveň najefektívnejším 
zdrojom self-efficacy je priama (vlastná, autentická) skúsenosť so zvlád-
nutím na úlohu orientovanej činnosti. Dôkaz o sile skutočného vlastného 
úspechu v ťažkej úlohe možno hľadať vo výskume (Bandura, Adams, Be-
yer, 1977, s. 191-215)8. Medzi self-efficacy a úspechom je priamo úmer-

8 Subjektmi experimentu bola skupina dospelých, ktorí pociťovali fóbiu z hadov, ktorá nepriaz-
nivo ovplyvňovala ich život. Osoby boli rozdelené do dvoch experimentálnych podmienok, 
účastníckeho modelovania a zástupnej skúsenosti, tretia skupina bola kontrolná. V participač-
nom modeli pomáhal experimentátor skupine subjektov zvládať rad úloh vrátane úlohy držať 
hada škrtiča a nechať si ho plaziť v lone. V zástupnej skúsenosti skupina pozorovala experi-
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ný vzťah: úspech self-efficacy zvyšuje, neúspech vyvoláva pochybnosti 
o sebe a v konečnom dôsledku self-efficacy znižuje. Najúčinnejšia je pria-
ma skúsenosť s prekonávaním prekážok vytrvalým úsilím. 

U učiteľa je najefektívnejším zdrojom vlastná úspešná vyučovacia prax 
v zmysle vlastných skúseností so zvládnutím výučby (angl. enactive maste-
ry experiences). Učiteľ veľmi intenzívne reflektuje svoju autentickú skúsenosť. 
Ako interpretuje Gavora (2008, s. 229) „ak učiteľ dosahuje dobré výsledky 
v úlohe, ktorú plní v danom momente, posilňuje to jeho self-efficacy. Zároveň 
očakáva, že bude úspešný aj v budúcnosti – naprojektuje si úspech.“ Naopak 
neúspešný učiteľ opakovaným nezdarom projektuje svoj neúspech. Avšak ako 
zhodne tvrdia (Gavora, 2008, Mareš, 2013 a iní), tento príčinno-účinkový vzťah 
nemusí byť priamočiary. Do hry môže vstúpiť viac premenných, ktoré jednodu-
cho zmenia tento jednoduchý pomer. Okrem toho sa učiteľ môže k svojim ne-
úspechom postaviť úplne opačným spôsobom – interpretovať ich ako výzvy, či 
súťaže so sebou samým. Preto ako uzatvára Mareš (2012, s. 27) závisí na „sub-
jektívnej evidencie výsledkov danej činnosti.“ Bandura (1994, s. 71) v súvislosti 
s vlastnou skúsenosťou nás upozorňuje na ďalšiu súvislosť: „Ak ľudia dlhodo-
bo zažívajú iba ľahké úspechy, začnú očakávať rýchle výsledky a neúspech ich 
rýchlejšie odradí.“ Bandura nás na úskalia priamej pomoci a získavania iba pozi-
tívnej, neprimeranej a svojím spôsobom nezaslúženej spätnej väzby upozorňuje 
výstižným tvrdením: „nepleťme si dva typy sebavedomia. Prvý ako osobnostná 
črta a druhý, ktorý vyviera zo znalostí určitých tém a určitého predmetu. Pokiaľ 
učiteľ zvyšuje len prvý bez druhého, ničomu tým neprispeje. Naopak. Cieľom 
vzdelávania nie je produkovať sebavedomých hlupákov.“ (Bandura, cit. podľa 
Pajares, 2006, s. 344). Preto pre nezdolný pocit self-efficacy sú nevyhnutné skú-
senosti s prekonávaním prekážok vytrvalým úsilím, pretože prekážky a nezdary 
majú v ľudskom snažení svoj dôležitý účel. Učia nás, že pre úspech je potrebné 
nepoľavujúce úsilie.

2) Skúsenosť v zastúpení / sprostredkovaná skúsenosť (angl. vicarious 
experiences) predstavuje súbor informácií získaný pozorovaním výsled-
kov činnosti druhých ľudí ako určitého „etalónu“ (Výrost, 2000, s,. 208), 
porovnávaním sa s nimi a sociálnou nápodobou. Self-efficacy sa zvyšuje 
vedomím toho, že ak to druhí, mne v ničom podobní učitelia dokážu, tak 
to zvládnem aj ja. 

mentátora, ako plní všetky predchádzajúce úlohy bez toho, aby sa niekto dostal do priameho 
kontaktu s hadom. Podľa výsledkov liečenia bol najúspešnejší participačný model (Bandura, 
Adams, Beyer, 1977, s. 191-215).
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V učiteľskej profesii existujú rôzne možnosti získavania sprostredkovanej 
skúsenosti (kolegiálne hospitácie a pozorovanie práce iných kolegov v zmysle 
otvorených hodín, videonahrávok vyučovacích hodín a podobne). Pozorovaním 
a sociálnym porovnávaním seba a vzoru, s ktorým sa učiteľ identifikuje môže 
navyše získať účelné postupy a stratégie k zvládaniu rôznych pedagogických 
situácií. 

Účinok modelovania na self-efficacy je podľa Banduru (1994, s. 72) „silne 
ovplyvnený vnímanou podobnosťou s modelom.“ Ako ozrejmuje Gavora (2008, 
s. 230) „čím je identifikácia (so vzorom) silnejšia v zmysle, že učiteľovým vzo-
rom je človek, ktorému dôveruje a váži si ho, či obdivuje, tým má intenzív-
nejší vplyv na formovanie jeho profesijnej self-efficacy.“ Čím je predpoklada-
ná podobnosť so vzorom silnejšia, tým presvedčivejšie vníma učiteľ úspechy 
a neúspechy pozorovaného modelu. Zdatní učitelia vyhľadávajú zdatné modely 
vybavené schopnosťami, ku ktorým ašpirujú. Znova to platí aj naopak, ak učiteľ 
dlhodobo pozoruje antivzor, môže sa stať, že ho nepriaznivo ovplyvní. Tento 
zdroj self-efficacy je menej spoľahlivým a náchylnejším k zmenám, ako pre-
došlý. Napriek tomu pri spojení s prvým faktorom významne posilňuje celkový 
efekt. Pri sprostredkovanej skúsenosti možno uvažovať nielen v rozmedzí uči-
teľovej kariérnej cesty, ale už aj skôr (pregraduálna príprava, študijná dráha, 
detstvo atď.9). 

3) Verbálna persuázia a podobné sociálne vplyvy/ pozitívne oceňovanie 
(angl. verbal persuasion10) predstavuje sociálne presviedčanie o vlast-
nostiach, výkone jedinca, oficiálne pochvala, ale aj neformálne pozitív-
ne slovné ohodnotenie od svojho okolia. Vystupuje podľa Výrosta (2000,  
s. 208) ako „presvedčenie jedinca iným jedincom, alebo skupinou o tom, 
že v rámci konkrétnej úlohy disponuje požadovanou úrovňou schopností 
a vytrvalosti.“ Podľa Banduru (1994, s. 80) „ľudia, ktorí sú verbálne pre-
sviedčaní že sú schopní dané úlohy zvládnuť, pravdepodobne zmobilizujú 
väčšie úsilie a nepoľavia v ňom, na rozdiel od tých, ktorí sa pri problé-
moch zaoberajú pochybnosťami o sebe a vlastnými nedostatkami.“ 

 
V učiteľskej profesii môže sociálne presviedčanie nadobúdať rôznu podobu. 

Slovnú- pochvala, povzbudenie zo strany kolegov, riaditeľa, blízkych, kamará-
tov, rodičov či žiakov samotných, či už v oficiálnej alebo neoficiálnej podobe. 

9 Týmto spôsobom (pozorovaním a napodobňovaním vlastných učiteľov) sa podľa Pola (2009,  
s. 69) „môžu po desaťročia konzervovať zaužívané pedagogické postupy.“ 

10 V starších Bandurových prácach (1977, s. 195) uvádza (angl. verbal persuasion) – v našich pod-
mienkach ako verbálne presviedčanie (napr. Hall, Lindzey, 2002, s. 431). V novších prácach 
Bandura sám uvádza „ angl. verbal persuasion and allied types of social influences“ (1994,  
s. 80, 1997, s. 101), pričom tomuto informačnému zdroju pripisuje o niečo širšiu pôsobnosť.
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Ale aj písomnú (v zmysle diplomu, ocenenia, článku o jeho kvalitách v školskom 
časopise atď.), neverbálnu (úsmevy, gestá) alebo činy, ktoré sa s ním priamo ako 
s učiteľom spájajú (napr. výhra v študentskom hlasovaní ako najobľúbenejšieho 
učiteľa na škole, odmena (dar) zo strany žiakov, kolegov za jeho prácu, odmena 
v zmysle finančného prilepšenia zo strany riaditeľa za úspešné zvládnutý pro-
jekt, nominácia do súťaže napr. učiteľ SR atď.). Povzbudzovanie môže viesť 
učiteľa k postupnému zlepšovaniu jeho self-efficacy, čo sa môže v konečnom dô-
sledku odraziť aj na jeho zvýšenom pracovnom úsilí a samotnej činnosti v škol-
skej triede, participácii na mimoškolských aktivitách a podobne. Ako vysvetľuje 
Bandura (1997, s. 15) „negatívna persuázia má väčší (silnejší) efekt t.j. znižuje 
self-efficacy ľahšie, ako opačný prípad, keby sme učiteľa verbálne posilňovali 
a utvrdzovali ho v jeho výkone.“ Pre učiteľa ktorý má silnú self-efficacy predsta-
vuje sociálne presviedčanie účinný nástroj. Takýto učiteľ okrem toho, že svojim 
zverencom poskytuje pozitívne hodnotenie, vytvára pre nich primerané situácie, 
ktoré im môžu priniesť vlastný úspech. Takýto učiteľ svojich žiakov predčasne 
nevystavuje situáciám, ktoré sú pre nich priťažké, ani im nedovoľuje zažívať len 
ľahké, rýchle a nezaslúžené úspechy.

4) Úsudky o vlastnom emocionálnom a fyzickom stave / pozitívne emo-
cionálne nastavenie a dobrý fyzický stav / fyzická a emocionálna kon-
dícia (angl. emotional arousal, physiological information). Pri hodnotení 
vlastných schopností a spôsobilostí ľudia sa čiastočne spoliehajú aj na 
úsudky o vlastných emocionálnych a somatických stavoch. Ich konsek-
vencie sú jednoznačné. Dobré fyzické predpoklady a pohoda (dobrá nála-
da) zvyšujú pozitívnu percepciu vlastnej schopnosti zvládnuť úlohy, na-
opak negatívne predpoklady (únava, stres, bolesť, choroby, úzkosť, smú-
tok) sa vnímajú ako signály vlastnej zraniteľnosti a neschopnosti vyhovieť 
požiadavkám. 

Učiteľ v dobrej psychickej a fyzickej kondícii11 má podľa Gavoru (2008, 
s. 230) „potenciality prekonávať i obťažné situácie a krízy, čo podporuje jeho 
self-efficacy.“ Unavený, vyčerpaný učiteľ, alebo ten, ktorý prežíva obdobie pro-
fesijnej krízy (buď v zmysle aktuálnej, alebo dlhodobo ako dôsledok syndrómu 
vyhorenia), pravdepodobne prestane dôverovať svojim potencialitám. Avšak aj 
tu hrá dôležitú úlohu to, aký význam učiteľ prisudzuje týmto vzniknutým, alebo 
pretrvávajúcim príznakom. Napr. ak začínajúci učiteľ sa na prvej vyučovacej ho-
dine potí a pripisuje to vysokej teplote v triede viac ako vlastnému stresu, má to 

11 S pojmom pedagogická kondícia v zmysle „vyladenosti telesného aj duševného stavu vzhľa-
dom ku konkrétnej požiadavke na výkon“ sa možno stretnúť aj u E. Vyskočilovej (cit. podľa 
Kalhous, Obst, 2009, s. 99).
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na jeho self-efficacy iný vplyv, ako keby usudzoval obrátene. Záverom je nutné 
podotknúť, že učitelia neprijímajú vonkajšie stimuly (vzory, pochvaly, kritiku) 
automaticky. Mechanizmy ich pôsobenia a vnútorného spracovania sú omnoho 
zložitejšie. Dá sa povedať, že „učitelia si konštruujú svoju self-efficacy, teda  
i svoje štandardy výkonov, a to prostredníctvom vlastnej reflexie vplyvov, ktoré 
priamo alebo nepriamo na nich pôsobia“ (Gavora, 2008, s. 230). Prirodzene, 
vyššie opisované vplyvy pôsobia lepšie, keď sú homogénne a nie sú medzi nimi 
protirečenia. V prípade, keby učiteľ dostával rozporuplné správy o sebe, mohol 
by z nich byť zmätený a ich vzájomná rozporuplnosť by v konečnom dôsledku 
mohla pôsobiť negatívne na jeho učiteľské self-efficacy.

 
MODELY FUNGOVANIA SELF-EFFICACY UČITEĽA

Snahy výskumníkov pochopiť a opísať fungovanie konceptu self-efficacy 
učiteľa vyústili k ich tendencii znázorňovať ho v modeloch, ktoré by nám mohli 
dopomôcť k jeho pochopeniu a ozrejmeniu. V nasledujúcej podkapitole opíšeme 
dva modely: všeobecný model self-efficacy autorov Gistovej a Mitchella (1992, 
s. 203) modifikovaný Dvorskou (2015) tak, aby nám mohol ponúknuť uhol poh-
ľadu na self-efficacy učiteľa - jej vzťah k výkonu činnosti. Druhým modelom je 
model fungovania profesijnej self-efficacy P. Gavoru (2012, s. 35-37), ktorý je 
zacielený na postup učiteľa pri riešení vyučovacej situácie. 

Schéma 3 znázorňuje modifikáciu všeobecného model self-efficacy vzťa-
hujúci svoju pozornosť k výkonu činnosti autorov Gistovej a Mitchella (1992,  
s. 203).

Schéma 3: 
Model self-efficacy učiteľa - vzťah k výkonu činnosti Dvorská (2015, s. 53),  

modifikované podľa Gistovej a Mitchella (1992, s. 203).
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1. V prvom rade vstupujú do procesu 4 zdroje formovania self-efficacy učiteľa.
2. Nasledujúce fázy (analýza požiadaviek, atribučná analýza a zhodnotenie 

osobných a situačných zdrojov a obmedzení) prebiehajú súčasne.
a) V tejto fáze prebieha analýza požiadaviek, ktoré sú na splnenie úlohy 

nevyhnutné. Tento proces je spravidla explicitný a zahŕňa aj úvahy o tom, 
aké úsilie bude potrebné vynaložiť, aké informácie mám, ktoré bude po-
trebné dohľadať a ako dlho bude zvládanie úlohy trvať, aká ťažká bude 
realizácia úlohy, aké predpoklady si vyžiada, aké možnosti a obmedzenia 
obsahuje. 

b) Súčasne prebieha aj atribučná analýza predchádzajúcich skúseností  
– zvládnutie podobných úloh. Slúži učiteľovi ako meradlo riešenia danej 
situácie. V tomto bode sa pýtame samých seba, prečo sa nám darilo, s čím 
súviseli úspechy, neúspechy. Darí sa nám, pretože sme šikovní a máme 
dostatok kompetencií a informácií, pre danú činnosť, alebo je to len ná-
hoda, šťastie, osud? K tomu nám najlepšie slúžia vlastné skúsenosti. Po-
mocou procesu symbolického kódovania môžeme príčiny nášho konania 
usudzovať aj z výsledkov iných, alebo všeobecne daných (normatívnych) 
požiadaviek, ktoré sa nám s danou činnosťou spájajú. Následne sa pýta-
me, do akej miery sa zhodujú naše vedomosti, zručnosti a spôsobilosti  
s tým, čo by sme pre danú prácu mali vedieť (s etalónom).

c) V súčinnosti s dvoma predchádzajúcimi procesmi (atribučná analýza  
a analýza požiadaviek) môžeme sledovať ešte tretí, ktorý prebieha para-
lelne s nimi: zhodnotenie osobných a situačných zdrojov a obmedzení. 
V tejto súvislosti tento proces predstavuje akýsi audit vlastných možností 
a zdrojov. Ako dodáva Bandura (1994, s. 3) „záleží na konkrétnych okol-
nostiach danej situácie, akým spôsobom dôjde k prepojeniu informácií.“ 
Na základe tejto komparácie definujeme svoju self-efficacy.

3. Odhad vlastnej inštrumentálnej kapacity je v podstate logické vyústenie pre-
došlých troch – v jednotné presvedčenie o vlastných potencialitách cieľovo 
orientovaných k vyriešeniu pedagogickej situácie na stanovenej úrovni obtiaž-
nosti. Presvedčenie je odrazom vlastnej self-efficacy. Obsahuje informácie, 
ktoré učitelia zvažujú pred tým, než začnú vykonávať určitú činnosť a integru-
je ich do jednotiaceho úsudku o potencialite vlastnej pedagogickej činnosti. 

4. Ak takýmto spôsobom formujeme self-efficacy, môžeme ďalej uvažovať  
o jeho konsekvenciách – teda dôsledkoch, ktoré sa prejavujú v konkrétnych 
atribútoch ako vytrvalosť, úroveň obtiažnosti pri stanovovaní si cieľov atď.

5. Vlastný výkon je zavŕšený spätnou väzbou, ktorú získavame pri výkone 
určitej činnosti. Tá následne ovplyvňuje(posilňuje, alebo zoslabuje) našu 
self-efficacy prostredníctvom - v tomto prípade prvého zdroja jej formovania 
– vlastnej úspešnej skúsenosti – u učiteľa úspešnej vyučovacej praxe a pôsobí 
vice versa.
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Napriek tomu, že predchádzajúci všeobecný model nám naznačil isté pravde-
podobnostné fázy self-efficacy, viac o  fungovaní a úlohách self-efficacy učiteľa 
pri riešení konkrétnej vyučovacej situácie v triede ponúka (schéma 4) model  
P. Gavoru (2012, s. 35-37).

Ako podrobne popisuje Gavora (2012, s. 35-37), východiskom jeho modelu 
je vyučovacia situácia, ktorú chápe ako jednotu úlohy, ktorú má učiteľ riešiť 
a konkrétnych podmienok (kontextu), za ktorých ju má riešiť. Učiteľova úloha je 
vlastne zadanie, ktoré učiteľ chce uskutočniť v interakcii so žiakmi. Každá taká-
to úloha sa realizuje za určitých vonkajších a vnútorných podmienok. Vonkajšie 
podmienky tvoria: konkrétny typ a obťažnosť úlohy, charakter učiva, výkonnosť 
žiakov, disciplinovanosť triedy, materiálne vybavenie vyučovania a pod. Vnú-
torné podmienky predstavujú učiteľove profesijné kompetencie (odborné vedo-
mosti a zručnosti), jeho fyzická a emocionálna kondícia. Učiteľ pri každej úlohe 
hodnotí tieto vnútorné a vonkajšie podmienky a dáva ich do vzťahu k vlastným 
potencialitám t.j. jeho self-efficacy. 

Keď si učiteľ stanoví vyučovaciu úlohu, diagnostikuje svoje profesijné kom-
petencie a svoj emocionálny a fyzický stav vzhľadom na parametre konkrétnych 
vonkajších podmienok vyučovania. Zvažuje, aká ťažká bude realizácia úlohy, 
aké predpoklady si vyžiada, aké možnosti, alebo ohrozenia obsahuje. Pritom sa 
opiera o svoje predchádzajúce vyučovacie skúsenosti, najmä o zvládnutie po-
dobných úloh (ich úspešné, alebo menej úspešné zvládnutie), čo mu slúži ako 
meradlo na riešenie danej situácie. Každú vyučovaciu situáciu „učiteľ diagnos-
tikuje a dáva do vzťahu so svojou self-efficacy a na základe toho koná“ Gavora 
(2012, s. 36). 

Schéma 4: 
Model fungovania profesijnej self-efficacy učiteľa pri riešení vyučovacej situácie  

P. Gavoru (2012, s. 36).
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Základ podľa Gavoru tvorí kognitívne spracovanie interných aj externých 
informácií t.j. „informácií o sebe ako o učiteľovi a faktoroch ležiacich mimo 
neho“ (Gavora, 2012, s. 36). 

U skúsených učiteľov je toto kognitívne spracovanie veľmi rýchle, zvlášť 
vtedy, keď je situácia typická a často opakovaná, teda v istom zmysle rutinná. 
Na druhej strane aj u skúsených učiteľov môže do hry vstúpiť aj „mimoriadna 
obťažnosť učiteľovej úlohy a problémy súvisiace s niektorými podmienkami vy-
učovania napr. nedisciplinovanosť žiakov, použitie novej učebnice, inšpekcia na 
vyučovacej hodine a podobne“ (Gavora, 2012, s. 36). Možno to interpretovať 
tak, že skúsený učiteľ tým, že vzhľadovo (aracionálne) poznáva svoj „analyzér“ 
spustí len vtedy, keď sa dostane do „úzkych“, ale takýchto situácií v jeho práci 
pri bežnom usporiadaní školských podmienok nemusí byť veľa. Skúsený učiteľ 
môže časom nadobudnúť subjektívny úsudok, že sa už dostal do vlastnej cieľo-
vej rovinky a už nemá kam ďalej utekať.

Naopak u začínajúceho učiteľa môže toto kognitívne spracovanie trvať dlh-
šie a byť menej presné. Dá sa to vysvetliť a interpretovať rôzne. Začínajúci uči-
teľ nemá dostatok „vyučovacích scenárov“ (Gavora, 2012, s. 36), ako by danú 
situáciu riešil. Naproti tomu môže mať k dispozícií veľké množstvo „deklara-
tívnych akademických vedomostí“ získaných v pregraduálnej učiteľskej prípra-
ve. Tieto akademické vedomosti ako ukazujú výskumy začínajúcich učiteľov 
sa v istých pracovných podmienkach adaptujú, pretvárajú a vyhodnocujú sa ich 
„reálne“ dôsledky. Toto neustále vyhodnocovanie a porovnávanie spoluvytvára 
sumár subjektívnych spontánnych, implicitných súhrnov širokej siete obsaho-
vých elementov (názory, postoje, presvedčenia) a vzťahov (argumenty – výroky 
spájané vzájomnými vzťahmi) označovaných ako subjektívne teórie učiteľa12. 
V novších teoretických prístupoch sa ale uvádza dôležitá súvislosť: „objektívne 
a subjektívne teórie sa v priebehu profesijného vývoja učiteľa prepájajú“ (Janík, 
2005, s. 479). Toto prepojenie predstavuje kvalitnejší základ pre učiteľovo kona-
nie a rozhodovanie (viac o učiteľovom rozhodovaní napr. Mareš, 1971). V tomto 
zmysle možno interpretovať časovo dlhšie kognitívne spracovanie informácií 
začínajúcich učiteľov. Ako opisuje Gavora (2012, s. 36) začínajúci učiteľ môže 
mať aj nedostatok „procedurálnych vedomostí“, ktoré by tvorili nástroje na rie-
šenie danej vyučovacej situácie.13

12 Zhody a odlišnosti slovenských a českých ekvivalentov pojmu angl. teacher thinking pozri 
Dvorská (2015, s. 197). 

13 Viac o porovnaní self-efficacy začínajúcich učiteľov a skúsených učiteľov napr. Tschannen-
Moran, Woolfolk, Hoy (2007, s. 944-956).



38

ZÁVER

Mnohými výskumami v rôznych oblastiach (šport, pracovná sféra, zdravot-
níctvo, školstvo) sa potvrdila téza že: úsudok učiteľa o vlastnom self-efficacy 
je dobrým prediktorom výkonu v danej úlohe. Dá sa to vysvetliť nasledovne: 
Keď sa od seba líši presvedčenie o self-efficacy a presvedčenie o výsledku neja-
kej činnosti, môže self-efficacy predurčiť konanie. Možno to interpretovať tak, 
že učitelia so silnou dôverou vo vlastné potenciality (self-efficacy) podľa Ban-
duru (1994, s.  71) „pristupujú k obťažným úlohám skôr ako k výzvam, ktoré 
je potrebné zvládnuť a vytrvať v nich, než ako k hrozbám, ktorým by sa mali 
vyhnúť.“ Tým sú do svojej činnosti ochotní investovať viac času a úsilia. Self-
efficacy v tomto ponímaní pôsobí ako „mobilizátor učiteľových vedomostí, 
schopností a zručností“ (Gavora, 2011, s. 89). I keď sa na prvý pohľad môže ja-
viť, že ideálom je aby každý učiteľ bol dostatočne presvedčený o svojich schop-
nostiach a kompetenciách, opak je však pravdou. Učiteľ pri úspešnej realizácií 
akejkoľvek pedagogickej činnosti nevyhnutne potrebuje, aby sa jeho dostatočne 
rozvinuté pedagogické kompetencie snúbili so self-efficacy. Silné self-efficacy 
nestačí, nie je možné uspieť v úlohe, ktorá je za hranicami našich individuálnych 
možností, iba kvôli tomu, že seba samých silne presviedčame, o tom že to zvlád-
neme. Úspešné fungovanie vyžaduje podľa Pajaresa (2006, z prekladu Mertin,  
s. 4) „harmóniu medzi presvedčeniami o sebe a skutočnými kompetenciami 
(osvojenými vedomosťami, zručnosťami či schopnosťami), ktoré sú nevy-
hnutné.“ Self-efficacy skôr dopomáha určiť, ako učitelia naložia so znalosťami 
a kompetenciami, ktoré majú – teda poznanie tejto charakteristiky môžeme chá-
pať skôr ako poznanie učiteľovej skutočnej užitočnosti. 

Self-efficacy je mladý, pomerne dobre rozpracovaný teoretický koncept vy-
rastajúci z vplyvnej Sociálno kognitívnej teórie A. Banduru. Sám Bandura ho 
dlhodobo induktívne vyvíja a popri svojich mnohých výskumných počinoch 
neustále spresňuje jeho teoretické a aplikačné možnosti. Koncepčný rámec self-
efficacy nie je jednoznačný, ani bezchybný, ale ponúka nám pomerne odlišný 
zorný uhol pohľadu na učiteľa. Pohľad, ktorý je subjektívne zafarbený a učiteľ 
si ho postupne utváral sám.
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PROFIL PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA  
NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V SRBSKEJ REPUBLIKE  
VRÁTANE JEHO SPOLUPRÁCE SO ŠKOLSKÝM 

PEDAGÓGOM – VÝSKUMNÉ ZISTENIA

Zuzana HRĆAN

Anotácia: Štúdia sa zaoberá profilom práce školského psychológa na základnej škole v Srbskej 
republike. Charakterizuje podmienky a oblasti profesijnej činnosti školských psychológov, ako 
aj spoluprácu školských psychológov so školskými pedagógmi. Tiež približuje hodnotenie pozi-
tívnych a negatívnych stránok súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej služby v Srbskej 
republike zo strany školských psychológov a načrtáva ich návrhy na jej zlepšenie. Štúdia pre-
zentuje výsledky výskumu autorky.

Kľúčové slová: školský psychológ, profil práce školského psychológa, základná škola, spolu-
práca školského psychológa so školským pedagógom, pozitívne a negatívne stránky pedagogic-
ko-psychologickej služby.

ÚVOD

Poradenskú pomoc deťom a žiakom, ako aj ich rodičom a učiteľom, v škol-
skom systéme v Srbskej republike poskytuje predovšetkým vnútroškolská pe-
dagogicko-psychologická služba [pedagoško-psihološka služba], ktorá má už 
vyše šesťdesiatročnú tradíciu. Túto službu tvoria hlavne odborní zamestnanci 
školský pedagóg a školský psychológ. Celkovo v rámci pedagogicko-psycholo-
gickej služby pracuje na materských, základných a stredných školách v Srbskej 
republike okolo 1500 školských pedagógov a školských psychológov. (Trnavac, 
1993; Stojanović, 2003; Jurić, 2004; Sapundžić, 2012). V tejto štúdii pozornosť 
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zameriame na školských psychológov pracujúcich na základných školách v Srb-
skej republike.

Štúdia prezentuje vybrané výsledky širšie koncipovaného výskumu dizer-
tačnej práce (Hrćan, 2018), ktorý sa zaoberal súčasným systémom školského 
pedagogicko-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). Predmetom analýzy v tejto časti sú 
podmienky a oblasti profesijnej činnosti školských psychológov, ako aj spolu-
práca školských psychológov so školskými pedagógmi na základných školách 
v Srbskej republike (Belehrad a okolie).

Na účely výskumu bol vytvorený Dotazník pre školských psychológov v Srb-
skej republike. Respondentmi sa stali n = 27 školských psychológov, pracujú-
cich na základnej škole v Belehrade a okolí (okres Barajevo, okres Čukarica, 
okres Grocka, okres Lazarevac, okres Mladenovac, okres Novi Beograd, okres 
Obrenovac, okres Palilula, okres Rakovica, okres Savski venac, okres Sopot, 
okres Stari grad, okres Surčin, okres Voždovac, okres Vračar, okres Zemun, ok-
res Zvezdara). Prevahu respondentov školských psychológov tvoria respondenti 
ženského pohlavia n = 25 (93 %), vo veku 36 – 45 rokov, n = 11 (41 %). Najviac 
respondentov školských psychológov n = 18 (66 %) absolvovalo základné (ba-
kalárske) štúdium psychológie a získalo titul diplomovaný psychológ. 33 % res-
pondentov školských psychológov pracuje na základnej škole viac než 20 rokov 
(n = 9). (Hrćan, 2018, s. 100-101, 298-299)

VÝSKUMNÉ ZISTENIA

1.  Podmienky a oblasti profesijnej činnosti školských psychológov

V uvedenej časti sa budeme zaoberať podmienkami a oblasťami profesijnej 
činnosti školských psychológov. Najskôr nás zaujímali štatistické údaje o počte 
a zložení odborných zamestnancov, ako aj údaje o rozsahu pracovného úväz-
ku respondentov školských psychológov. Následne sme zisťovali ako respon-
denti, školskí psychológovia, hodnotia administratívnu náročnosť práce, a ktoré 
oblasti profesijnej činnosti považujú za najnáročnejšie. Otvorenými položkami  
v dotazníku sme sa pýtali respondentov na činnosti a práce, ktoré vykonáva-
jú najradšej a najneradšej. Tiež, pokúsili sme sa zistiť názory na spokojnosť 
s profesiou, ktorú vykonávajú. Ďalej nás zaujímalo, v čom konkrétne môžu res-
pondenti školskí psychológovia pomôcť učiteľom, žiakom a rodičom. V závere 
tejto časti sme zisťovali názory respondentov na podmienky práce, zaujímala 
nás hlavne spokojnosť s podmienkami, ktoré majú v práci a ako si predstavujú 
ideálne podmienky práce školského psychológa.
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Naši respondenti školskí psychológovia pracujú prevažne na plný úväzok 
(n = 23). Iba štyria respondenti pracujú na polovičný úväzok. Na základných 
školách, kde pracujú naši respondenti školskí psychológovia, pracujú aj ďal-
ší odborní zamestnanci a nimi sú: knihovníci (n = 21), školskí pedagógovia  
(n = 17), špeciálni pedagógovia (n = 5), logopédi (n = 5), ako aj ďalší školskí 
psychológovia (n = 4). (pozri tabuľku č. 1)

Tabuľka 1: 
Odborní zamestnanci školy okrem školského psychológa (n)

Odborní zamestnanci, pracujúci na škole okrem respondenta 
školského psychológa

Absolútna 
početnosť (n)

Školský pedagóg 17

Školský psychológ 4

Špeciálny pedagóg 5

Logopéd 5

Sociálny pracovník 0

Knihovník 21

Žiadny ďalší odborný zamestnanec 2

Iný odborný zamestnanec 0

Σ 54

Respondenti hodnotili administratívnu náročnosť svojej práce prevažne ako 
veľmi náročnú (n = 15) a náročnú (n = 8). Štyria respondenti označili admini-
stratívnu náročnosť svojej práce za čiastočne náročnú. Za najnáročnejšie oblasti 
svojej profesijnej činnosti, respondenti školskí psychológovia považujú pora-
densko-psychologickú prácu s rodičmi (n = 25)1, poradensko-psychologickú 
prácu so žiakmi (n = 23), ako aj poradensko-psychologickú prácu s učiteľmi  
(n = 21). Za čiastočne náročné oblasti označili hlavne prípravu na prácu a od-
borné zdokonaľovanie (n = 15), ako aj prácu v odborných orgánoch, spoluprácu  
s poradenskými subjektami a inštitúciami (n = 12). (pozri tabuľku č. 2)

1 Zlučovanie položiek: náročné a úplne náročné
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Tabuľka 2: 
Hodnotenie náročnosti oblastí profesijnej činnosti školského psychológa (n)

Hodnotenie náročnosti oblastí profesijnej 
činnosti školského psychológa

úplne 
nenáročné 1

nenáročné 2

čiastočne 
náročné 3

náročné 4

úplne 
náročné 5

Spolu
(n)

Plánovanie, programovanie, sledovanie a 
hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce

0 1 7 15 4 27

Poradensko-psychologická práca s učiteľmi 0 1 5 12 9 27

Poradensko-psychologická práca so žiakmi 0 0 4 14 9 27

Poradensko-psychologická práca s rodičmi 0 0 2 10 15 27

Primárna prevencia nežiadúcich foriem 
správania

0 4 3 11 9 27

Vedenie dokumentácie, štatistiky, 
prieskumy

1 1 7 12 6 27

Práca v odborných orgánoch, spolupráca s 
poradenskými subjektami a inštitúciami

1 3 12 7 4 27

Príprava na prácu a odborné 
zdokonaľovanie

2 4 15 3 3 27

Σ 4 14 55 84 59

Naši respondenti školskí psychológovia mali v otvorenej položke uviesť čin-
nosti, ktoré vykonávajú najradšej a najneradšej. Respondenti najradšej vykoná-
vajú poradensko-psychologickú prácu so žiakmi (n = 18), rodičmi a učiteľmi  
(n = 3). Na druhej strane, respondenti školskí psychológovia najneradšej vyko-
návajú vedenie dokumentácie a administratívne práce (n = 11), ako aj plánovanie 
a programovanie, sledovanie a hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce (n = 4).

Respondenti školskí psychológovia sú prevažne spokojní (n = 14) a čiastoč-
ne spokojní (n = 8) s profesiou, ktorú si vybrali. Úplnú spokojnosť s profesiou 
vyjadrilo päť respondentov.

Na ilustráciu, uvádzame vybrané odpovede respondentov: 
(R):  „Toto je práca, pre ktorú som sa vzdelávala, a práca s deťmi poskytuje veľa 

možností, predovšetkým v oblasti prevencie a edukácie, čo ma veľmi teší. 
Taktiež, od každej generácie sa aj my vždy naučíme niečo nové, takže práca 
je veľmi dynamická.“

(R):  „Pracujem v multietnickej škole s veľkým počtom žiakov s vývinovými ťaž-
kosťami, čo pred mňa predkladá profesionálne výzvy, a výsledky mojej prá-
ce mi prinášajú vnútornú spokojnosť.“
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(R):  „V posledných rokoch bola moja práca zložená prevažne z administratívnej 
práce.“

(R):  „Veľa povinností a zodpovedností za nízke finančné ohodnotenie.“

V otvorených položkách sme zisťovali, v čom konkrétne môže školský psy-
chológ pomôcť učiteľom, žiakom a rodičom. V nasledovnej časti uvádzame vy-
brané odpovede. 

Na základe výpovedí respondentov školských psychológov, vybrali sme tri 
najčastejšie kategórie činností konkrétnej pomoci učiteľom.

Prvou kategóriou je „podpora individualizácie a diferenciácie výučby“. 
(R): „Dôležitým segmentom je podpora individualizácie a diferenciácie výučby 
u žiakov s vývinovými ťažkosťami alebo u výrazne nadpriemerných žiakov.“ Ďa-
lej, respondenti školskí psychológovia sú učiteľom nápomocní (R): „V zlepšení 
vyučovacieho procesu rôznymi metódami, ako aj zapojením žiakov do tohto pro-
cesu.“ (R): „Pri príprave tvorivých hodín, pri regulácii klímy v oddelení.“ (R): 
„Pri výbere výchovných sankcií a odmien, ktoré majú vplyv na konkrétne dieťa.“ 
(R): „V navrhovaní a organizovaní rôznych vyučovacích a mimoškolských akti-
vít.“ 

Ďalšou kategóriou je pomoc učiteľom „v hlbšom porozumení žiakom a ro-
dičom“. (R): „Školský psychológ môže pomôcť učiteľom lepšie pochopiť svojich 
žiakov, obzvlášť ak majú nejakú poruchu alebo vývinovú krízu. Však, niektorí 
učitelia majú veľa predsudkov a je pre nich ťažké pochopiť situáciu konkrétneho 
žiaka. Často vnímajú správanie žiakov ako osobné urážky a nie sú schopní po-
skytnúť žiakom to, čo potrebujú. Veľmi často ich môžu len vypočuť a týmto spôso-
bom aspoň čiastočne riešiť problémy, s ktorými žiaci zápasia.“ (R): „V chápaní 

Obrázok 1: 
V čom konkrétne môže školský psychológ pomôcť učiteľom? (n)
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fungovania detí, vo vzťahu k ich veku a požiadavkám, zlepšovaní komunikačných 
zručností, hľadaní adekvátneho prístupu k žiakom a rodičom, prijímaní vhod-
ných krokov pri posilňovaní výchovnej práce.“ Tiež sú učiteľom nápomocní (R): 
„pri práci s rodičmi“.

Poslednou kategóriou je „zdokonaľovanie prípravy na vyučovanie“ uči-
teľov. A to najmä pomocou pri (R): „Implementácii všetkých noviniek v práci, 
interpretácii zákonov, pravidiel, plánov a programov.“ Ako aj (R): „Pomocou 
pri plánovaní odborného zdokonaľovania, pri znižovaní osobných problémov  
a stresu, aby sa tie emócie neprenášali do učebne.“ 

Ďalej sa budeme venovať pomoci školského psychológa žiakom. Na základe 
výpovedí našich respondentov, vybrali sme dve najčastejšie kategórie činností.

 Prvou kategóriou je „poradenská pomoc v učení sa a v ťažkostiach s uče-
ním sa“. Školský psychológ môže pomôcť žiakom, najmä (R): „v predchádzaní 
rôznych prekážok v učení sa“, (R): „pri vyhľadávaní adekvátnych štýlov učenia 
sa a vo vytváraní pracovných návykov“.

Druhou kategóriou je „poradenská pomoc v situáciách výchovy a problé-
mového správania“. Uvedená kategória zahŕňa (R): „riešenie vývinových a ak-
cidentálnych kríz“, (R): „podporu rozvoja životných zručností“, (R): „adaptáciu 
na školské prostredie“, (R): „posilňovanie sebavedomia“, (R): „predchádzanie 
rôznych situácií“, (R): „strachy a úzkosti“, (R): „rozvoj osobnej autentickej 
identity“. (R): „Školský psychológ môže byť dobrým príkladom pre žiakov. Ak 
žiakom ukážete, že im rozumiete, že im chcete pomôcť, a že máte určité vedo-
mosti o tom, čo ich znepokojuje, v niektorých situáciách sa vám skôr zdôveria 
ako rodičom, pretože vedia, že ich nebudete odsudzovať, ale že ich budete brať 
vážne a akceptujete ich osobnosť.“ Ďalej, školský psychológ je nápomocný (R): 
„pri riešení konkrétnych konfliktných situácií,“ (R): „v otázkach narkománie, 

Obrázok 2: 
V čom konkrétne môže školský psychológ pomôcť žiakom? (n)



49

alkoholizmu, internetovej závislosti“. Radí (R): „čo urobiť v prípade bitky“. Ok-
rem toho poskytuje podporu žiakom vo vzťahoch (R): „školský psychológ môže 
byť dodatočnou podporou žiakom pri riešení širokej škály problémov, týkajúcich 
sa vzťahov s rovesníkmi, rodičmi“. (R): „Môže poradiť a diskutovať o rôznych 
problémoch, ktoré ich znepokojujú, a to buď v triede, vo vzťahu k iným deťom 
alebo rodinným ťažkostiam.“ Môže im pomôcť (R): „stať sa tolerantnejšími, 
akceptovať rozmanitosť a rešpektovať ostatných okolo seba“.

V oblasti konkrétnej pomoci školského psychológa rodičom sme vybrali tri 
najčastejšie kategórie, na základe výpovedí respondentov.

Prvou kategóriou je „hlbšie porozumenie dieťaťu“, (R): „školský psycho-
lóg môže pomôcť rodičom, aby podporovali svoje deti pri prekonávaní mnohých 
ťažkostí počas ich dospievania a školskej dochádzky (učenie sa, adaptácia na 
skupinu rovesníkov, vzťahy s učiteľmi)“, tiež je nápomocný (R): „v stanovení 
určitých pravidiel doma aj v škole (pracovné návyky)“. Poskytuje rodičom (R): 
„poradenstvo v otázkach prístupu k dieťaťu a mladistvému, v prípade potreby 
nasmeruje na iné inštitúcie z dôvodu riešenia problému v učení sa a správaní sa, 
v prípade terapie, logopedickej služby a podobne“.

Kategória „podpora vzťahov medzi rodinou a školou“ zahŕňa poskytova-
nie rád (R): „v prvom rade vo vzťahu k škole,“ (R): „v zlepšení vzťahu s dieťa-
ťom, pomoci dieťaťu pri plnení školských povinností, a riešení problémov pri-
meraným spôsobom“, (R): „vo vytvorení lepšej komunikácie s deťmi a učiteľmi, 
ako čo najlepšie pochopiť deti a všetko, čo sa týka ich fungovania v škole“. (R): 
„Mnohí rodičia sú často neistí, utrápení a subjektívni, a aj nezodpovední. Rady 
a podpora pre nich veľa znamená, ako aj spoznanie, že v škole majú spolupra-
covníka, a nie protivníka.“

Obrázok 3: 
V čom konkrétne môže školský psychológ pomôcť rodičom? (n)
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Poslednou kategóriou je „rozvoj rodičovských kompetencií“. Školský psy-
chológ je nápomocný v tom, (R): „Aby sa rodičia adekvátnejšie správali k de-
ťom, aby používali efektívnejšie stratégie a vhodnú komunikáciu, aby lepšie po-
chopili a vnímali problém, aby vnímali spôsob, akým môžu sami povzbudiť dieťa 
na určité správanie, bez toho aby si to dieťa uvedomovalo. Dôležité otázky sa 
týkajú aj odmeňovania, resp. trestania správania dieťaťa, vzdelávacieho štýlu, 
ktorý je najefektívnejší a podobne.“ (R): „Rodičom môže poukázať na niektoré 
nepriaznivé výchovné techniky, ktoré uplatňujú, ako aj na niektoré nežiaduce 
správanie rodičov, ktoré ovplyvňuje správanie a školskú úspešnosť dieťaťa.“ 
(R): „Ako správne postupovať v rozličných rozvojových fázach dieťaťa.“ V ne-
poslednom rade, je dôležité (R): „aby rodičia posilnili svoje rodičovské kompe-
tencie, a akceptovali svoje dieťa také, aké je“.

Tabuľka 3: 
Podmienky práce školského psychológa (n)

Podmienky práce školského psychológa

úplne 
nespokojný 1

nespokojný 2

čiastočne 
spokojný 3

spokojný 4

úplne  
spokojný 5

Spolu
(n)

Pracovný priestor, pracovňa 0 2 5 13 7 27

Pracovný stôl 0 2 3 12 10 27

Materiálno – technické podmienky práce 
(počítač, tlačiareň, internet, telefón)

0 0 2 17 8 27

Vybavenosť materiálom, potrebným pre 
prácu

0 0 5 15 7 27

Knižnica vybavená  
pedagogicko-psychologickou literatúrou

0 4 13 6 4 27

Vzťahy s pedagogickými a odbornými 
zamestnancami

0 0 4 17 6 27

Vzťahy so žiakmi 0 0 0 12 15 27

Vzťahy s rodičmi 0 1 11 7 8 27

Vzťahy s vedením školy 0 0 4 14 9 27

Postavenie školského psychológa v škole 0 1 9 13 4 27

Σ 0 10 56 126 78
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Ďalej, respondenti školskí psychológovia hodnotili spokojnosť s podmienka-
mi, ktoré majú v práci. Respondenti sú spokojní a úplne spokojní so vzťahmi so 
žiakmi (n = 27)2, materiálno – technickými podmienkami práce, ako sú počítač, 
tlačiareň, internet, telefón (n = 25), so vzťahmi s pedagogickými a odbornými 
zamestnancami (n = 23) a vedením školy (n = 23). Čiastočnú spokojnosť respon-
denti prejavili s vybavenosťou knižnice pedagogicko-psychologickou literatúrou 
(n = 13), so vzťahmi s rodičmi (n = 11), a postavením školského psychológa 
v škole (n = 9). (pozri tabuľku č. 3)

Na ilustráciu uvádzame ako si respondenti predstavujú ideálne podmienky 
práce školského psychológa. Respondenti by si priali najmä pracovňu, ktorá za-
bezpečuje diskrétnosť, a je dobre vybavená. Uvádzame vybrané odpovede.
(R): „Prispôsobený, dobre vybavený pracovný priestor, dostupnosť odbornej 

literatúry, možnosť odborného zdokonaľovania podľa vlastných potrieb, 
podstatne menej papierovania, viac času na realizáciu aktivít s deťmi.“

(R): „Aby mal vlastnú klimatizovanú kanceláriu, stôl, uzamykateľné skrinky, počí-
tač, tlačiareň, pravidelné obstarávanie testov a testovacieho materiálu, pra-
videlná odborná profesionálna edukácia, obstarávanie odbornej literatúry.“

(R): „Vyššiu mzdu, ktorá by umožnila kvalitnejší oddych od stresovej práci, plnú 
dôveru učiteľov, riaditeľov, a ešte rýchlejšie riešenie problémov, nezávislú 
voľbu ďalšej edukácie, ktorá je odborná a, ktorá bude automaticky hodno-
tená za licenciu. Pomoc na ministerstve vo forme psychoterapeuta – kon-
zultanta, ktorého môžeme požiadať o radu a výber krokov v mimoriadne 
komplikovaných prípadoch.“

(R): „Pracovňa, ktorá je oddelená od vedenia školy a zborovne, kde je možné 
zabezpečiť mier, ticho a diskrétnosť; robiť to, čo je v popise práce školského 
psychológa, odborne sa zaoberať svojou prácou, a nestrácať príliš veľa času 
na administratívne a rôzne iné úlohy, ktoré nie sú v kontakte s prácou psy-
chológa; aby som mala zabezpečené financie na odborné zdokonaľovanie.“

(R): „Omnoho viac školských psychológov podľa počtu žiakov, menej papiero-
vania, a v dôsledku týchto dvoch aspektov menší tlak.“

2.  Spolupráca školského psychológa s partnerským poradenským pracovní-
kom, resp. so školským pedagógom

V druhej časti sa budeme zaoberať spoluprácou školského psychológa s par-
tnerským poradenským pracovníkom, resp. so školským pedagógom. Pros-
tredníctvom dotazníka sme sa pokúsili zistiť ako respondenti hodnotia svoju 
spoluprácu so školskými pedagógmi, a aké sú silné a slabé stránky spoluprá-

2  Zlučovanie položiek vyjadrujúcich spokojnosť a úplnú spokojnosť
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ce so školskými pedagógmi. Následne nás zaujímali názory respondentov na 
prekážky pri spolupráci so školskými pedagógmi, ako aj návrhy respondentov 
na zlepšenie spolupráce. Ďalej nás v dotazníku zaujímali názory respondentov 
školských psychológov na všeobecnú atmosféru vzťahov medzi nimi a škol-
skými pedagógmi. Okrem toho, zaujímali nás názory respondentov na benefi-
ty zo spolupráce so školským pedagógom, a hlavné rozdiely v práci školského 
psychológa a školského pedagóga. Ďalšia časť uvedeného okruhu dotazníka sa 
týkala spolupráce v jednotlivých oblastiach, účinnosti spolupráce a hodnotenia 
dôležitosti práce školského pedagóga. Potom sme oblasť spolupráce s poraden-
ským pracovníkom rozšírili o širšiu spoluprácu, resp. zaujímalo nás s ktorými 
externými inštitúciami respondenti školskí psychológovia spolupracujú a v čom 
spočíva tá spolupráca. V závere dotazníka nás zaujímali názory respondentov 
na pozitívne a negatívne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej 
služby, návrhy respondentov na jej zlepšenie, ako aj do akej miery podľa nich 
zodpovedá ponuka poradenských služieb súčasným potrebám žiakov, rodičov, 
a učiteľov.

Respondenti školskí psychológovia hodnotili svoju spoluprácu so školským 
pedagógom prevažne ako výbornú (n = 15) a dobrú (n = 8). Štyria respondenti 
hodnotili uvedenú spoluprácu ako uspokojivú.

V ďalšej časti, respondenti školskí psychológovia uvádzali silné a slabé 
stránky spolupráce so školskými pedagógmi. V rámci silných stránok spoluprá-
ce, vybrali sme tri najčastejšie kategórie, na základe výpovedí našich respon-
dentov.

Prvou kategóriou je „zdieľanie informácií“, kde respondenti školskí psy-
chológovia uvádzali, nasledovné príklady (R): „Vždy dostanem informácie  

Obrázok 4: 
Silné stránky spolupráce so školskými pedagógmi (n)
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o žiakoch, ktoré potrebujem, čo je vzácne.“ (R): „Máme vynikajúcu spoluprácu 
a komunikáciu, navzájom jedna druhú dopĺňame poznatkami z našich profesií.“ 
(R): „Vynikajúca spolupráca, zdieľanie všetkých dôležitých informácií a skúse-
ností, spoločná práca na niektorých projektoch.“

Ďalšou kategóriou je „vzájomná podpora a dôvera“, ktorá hovorí najmä 
o vzájomnej dohode, podpore a dopĺňaní sa. (R): „Vždy a vo všetkom sa do-
hodneme a podporujeme jedna druhú.“ (R): „Hovoríme denne, dohodneme sa 
a naplánujeme nadchádzajúce aktivity, každá z nás pracuje na vlastnej časti 
práce.“ (R): „So školským pedagógom z mojej školy spolupracujem pri všetkých 
možných aktivitách. Výborne sa dopĺňame.“ (R): „Pozitívne: často sa vidíme, 
zdieľame skúsenosti, vychádzame si v ústrety.“ (R): „Rešpektovanie profesionál-
nych hraníc a dopĺňanie sa v profesijnej práci.“ (R): „V každom ohľade môžem 
počítať s jeho podporou.“ (R): „Veľká podpora.“

Poslednou kategóriou je „odborná tímová spolupráca“, ktorá sa týkala spo-
ločného riešenia vyskytnutých ťažkostí a vzájomnej pomoci. (R): „Pokiaľ ide 
o konflikt medzi dvomi žiakmi, žiakom z našej školy a z druhej školy, s možnou 
bitkou, kontaktovala ma školská pedagogička z uvedenej druhej školy, kde sme 
informovali oboch riaditeľov a príslušné služby, a v spolupráci sa nám podari-
lo zabrániť následkom.“ (R): „Školská pedagogička z mojej školy mi pomohla 
v prispôsobovaní na pracovné miesto radami, ako aj podporou ohľadom osob-
ného profesijného zdokonaľovania.“ (R): „Kolegyňa školská pedagogička mi 
poskytuje rady a pokyny na vedenie pedagogickej dokumentácie.“ (R): „Mo-
jim príkladom je spoločná, tímová práca, vystupovanie ako jedinečná odborná, 
pedagogicko-psychologická služba.“ (R): „Máme výbornú spoluprácu so škol-
ským pedagógom, väčšinu prác vykonávame na báze dohody.“ (R): „Pozitívna 
skúsenosť so školským pedagógom: je zapálený, dobre ovláda svoju prácu, do-
káže sa prispôsobiť a korigovať svoje chyby, rád pracuje v tíme a konštruktívne 
pristupuje k riešeniu problémov.“

Podobne sme sa respondentov školských psychológov pýtali aj na slabé 
stránky spolupráce so školskými pedagógmi. Viac ako polovica respondentov 
školských psychológov (n = 16) nemajú negatívne príklady zo spolupráce so 
školskými pedagógmi. Z uvedených negatívnych príkladov spolupráce uvádza-
me nasledovné: (R): „rozličný postoj ohľadom prestupujúceho žiaka“, (R): „po-
kiaľ ide o školských pedagógov z iných škôl, existovali určité negatívne skúse-
nosti typu, že mi neposkytli nejaké údaje, alebo že nechceli spolupracovať“, (R): 
„zbytočná rivalita“, (R): „prenos zodpovedností“.

Väčšina respondentov školských psychológov sa zhodla, že nie sú prekážky 
v spolupráci medzi nimi a školskými pedagógmi (n = 17). U niektorých respon-
dentov, prekážky spolupráce boli spôsobené podceňovaním zo strany školských 
pedagógov (n = 3), preťaženosťou školských psychológov (n = 3) a doterajšími 
zlými skúsenosťami so školskými pedagógmi (n = 3). (pozri tabuľku č. 4)



54

Tabuľka 4: 
Prekážky v spolupráci školských psychológov a školských pedagógov (n)

Prekážky v spolupráci školských psychológov a školských 
pedagógov

Absolútna 
početnosť (n)

Podceňovanie zo strany školských pedagógov. 3

Slabé vzájomné poznanie. 1

Preťaženosť školských pedagógov. 0

Preťaženosť školských psychológov. 3

Doterajšie zlé skúsenosti so školskými pedagógmi. 3

Prekážka nie je. 17

Σ 27

Respondenti to zdôvodnili nasledovne:
(R): „Je dôležité, aby aj školský pedagóg, aj školský psychológ dobre poznali 

svoje pracovné povinnosti, zosúladili ich a koordinovali. Tiež, aby podpo-
rovali vzťah dôvery a spolupráce, s odstraňovaním chýb, ktoré sa vyskytujú 
v práci, najmä ak je veľa problémov a málo času.“

(R): „Občas môže prísť k súťaživému vzťah, kedy kolega vníma kolegu ako kon-
kurenciu.“

Ďalej sme zisťovali, ako by sa mala podľa respondentov zlepšiť spolupráca 
so školskými pedagógmi. Aj keď mnohí respondenti školskí psychológovia uvá-
dzajú, že nemajú návrhy na zlepšenie spolupráce, lebo majú dobrú spoluprácu, 
uvádzame vybrané príklady:
• (R): „Pravidelné stretnutia aktív odborných zamestnancov.“
• (R): „Aby ani jeden, ani druhý, nebol preťažený.“ 
• (R): „Spolupráca a zdieľanie informácií na každodennej úrovni.“
• (R): „Vytvorenie otvoreného vzťahu, vzájomné nezhody riešiť v rámci služby 

a vždy vystupovať s dohodnutým spoločným postojom a riešením.“
• (R): „Čo jasnejšie vymedzenie popisu práce.“
• (R): „Moje skúsenosti sú pozitívne a som spokojná so spoluprácou so škol-

skou pedagogičkou. Myslím si, že každý, kto má problém, by ho mohol vyrie-
šiť, ak by najprv spoločenský a školský systém ocenil každú profesiu zvlášť, 
ako je pedagogika a psychológia. To znamená, že by systém poznal ich študij-
né programy, a to že sú školskí pedagógovia a školskí psychológovia vyškole-
ní na rôzne úlohy a majú svoje vlastné špecifiká v práci. Problém je v tom, že 
obidve profesie majú dotykové body, ktorými sa profesionálne zaoberajú. Kto 
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chce, vie čo robí školský pedagóg a čo školský psychológ, ale nanešťastie si 
nie som istá, či to mnohí vedia v našom školskom systéme.“

Ďalej, naši respondenti školskí psychológovia hodnotili všeobecnú atmosféru 
vzťahov medzi nimi a školskými pedagógmi. Väčšina respondentov sa zhodla, 
že školskí pedagógovia sú veľmi ochotní a pripravení spolupracovať so školský-
mi psychológmi (n = 13). Okrem toho, traja respondenti si myslia, že väčšina 
školských psychológov by boli radšej, keby sa školskí pedagógovia zapájali iba 
do tých činností, ktoré sa ich bezprostredne týkajú a nemiešali sa im do práce. 
Tiež, dvaja respondenti uviedli, že si myslia, že sa školskí pedagógovia vyhýbajú 
spolupráci so školskými psychológmi. (pozri tabuľku č. 5)

Tabuľka 5: 
Zhodnotenie všeobecnej atmosféry vzťahov medzi školskými psychológmi a škol-
skými pedagógmi (n)

Zhodnotenie všeobecnej atmosféry vzťahov medzi školskými 
psychológmi a školskými pedagógmi

Spolu
(n)

Myslím si, že školskí pedagógovia sú veľmi ochotní a pripravení 
spolupracovať so školskými psychológmi. 13

Myslím si, že väčšina školských psychológov by boli radšej, keby 
sa školskí pedagógovia zapájali iba do tých činností, ktoré sa ich 
bezprostredne týkajú a nemiešali sa do práce školských psychológov.

3

Myslím si, že väčšina školských pedagógov by boli radšej, keby sa školskí 
psychológovia zapájali iba do tých činností, ktoré sa ich bezprostredne 
týkajú a nemiešali sa do práce školských pedagógov.

0

Myslím si, že sa školskí pedagógovia vyhýbajú spolupráci so školskými 
psychológmi. 2

Iné 9

Σ 27

Niektorí respondenti školskí psychológovia zhodnotili všeobecnú atmosféru 
vzťahov medzi nimi a školskými pedagógmi nasledovne:
• (R): „Myslím si, že sú všetky predchádzajúce odpovede možné, a že to v mno-

hom závisí od osobnosti školského psychológa a pedagóga, ktorí by mali spo-
lupracovať.“

• (R): „Rovnako a navzájom, školskí pedagógovia a školskí psychológovia 
chcú byť profesionálne rešpektovaní.“

• (R): „Je to otázka osobnosti, nakoľko je osobnosť otvorená, pružná a nakoľko 
rozumie svojej práci.“
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• (R): „Neviem, že by medzi nami existovala nejaká osobitná atmosféra, okrem 
spolupráce.“

• (R): „Spolupráca závisí od konkrétneho prípadu. Mala som príležitosť spoz-
nať rôznych školských pedagógov, takých, ktorí sú ochotní spolupracovať, 
rešpektovať svojich kolegov psychológov, chcú im pomôcť (školská pedago-
gička z mojej školy mi veľa pomohla pri príležitosti môjho uvádzania do prá-
ce), ako aj takých, ktorí nedôverujú psychológom.“

Benefity zo spolupráce so školským pedagógom, okrem tímovej a kvalitnej-
šej práce, zdieľania skúseností a vzájomnej podpory, sú podľa výpovedí respon-
dentov školských psychológov nasledovné:
(R): „Vždy je dobré počuť názory viacerých odborníkov. Som si istá, že školskí 

pedagógovia majú mnoho vedomostí, ktoré školskí psychológovia nedosta-
nú v priebehu štúdia, a naopak.“

(R): „Kolegyňa školská pedagogička je omnoho viac zbehlá v metodike a didak-
tike odo mňa, a to pre mňa veľa znamená.“

(R): „Školskí pedagógovia majú vzdelanie a špecifické vedomosti, ktoré nemajú 
psychológovia. Kolegyne, školské pedagogičky, absolvovali kvalitné semi-
náre, z ktorých mi môžu zdieľať poznatky. Výmenou informácií a názorov  
(o žiakovi, rozhovore s rodičmi, atď.) sa predsa len získa lepší a objektívnej-
ší obraz. Pracovné činnosti sa rýchlo vykonajú, ak sa rozdelia.

(R): „Doplnenie poznatkov, pozorovanie situácie z viacerých uhlov, dobrá atmo-
sféra pre prácu a priaznivé účinky pre všetkých v škole.“

Ďalej sme zisťovali, ktoré činnosti vykonávajú naši respondenti školskí psy-
chológovia spolu so školským pedagógom. Aj keď sa odpovede tohto typu vy-

Obrázok 5: 
Spoločné činnosti školského psychológa a školského pedagóga (n)
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skytovali často (R): „takmer všetky činnosti vykonávame spolu a každý prispieva 
z časti, pre ktorú je lepšie vyškolený a kvalifikovanejší pracovať“, vybrali sme tri 
kategórie podľa výpovedí respondentov.

Prvou kategóriou je „poradenská práca“, v rámci ktorej respondenti škol-
skí psychológovia spolu so školskými pedagógmi vykonávajú (R): „poradenskú 
prácu so žiakmi, rodičmi a učiteľmi“, (R): „prednášky pre rodičov“, (R): „kaž-
dodenné konzultácie a monitorovanie žiakov s problémami v práci a správaní“, 
(R): „tvorbu stratégie pre problémových žiakov, prácu s triedou, inklúziu, kon-
zultácie pri komplexnejších problémoch“. (R): „Konzultujeme sa o všetkých dô-
ležitých veciach v škole, spolu testujeme žiakov na školskú zrelosť a formujeme 
triedy, máme výbornú spoluprácu.“

Ďalšou kategóriou je „práca v odborných orgánoch školy“. Patrí sem (R): 
„spoluúčinkovanie v odborných a poradenských orgánoch a tímoch školy“, (R): 
„väčšina aktivít súvisiacich s tímom ochrany pred násilím a s tímom na ink-
lúziu“, (R): „spoločné zúčastňovanie sa na aktívoch odborných zamestnancov, 
marketing školy“.

Do kategórie „tvorba a vedenie dokumentácie“ možno zaradiť (R): „spo-
ločné písanie správ, plánov, programov a ďalšej dokumentácie, dohody o odbor-
nom zdokonaľovaní, písanie projektov“, (R): „výskumné práce“, (R): „vedenie 
dokumentácie“.

Okrem toho, že nás zaujímalo ktoré činnosti vykonávajú respondenti školskí 
psychológovia spolu so školskými pedagógmi, zisťovali sme aj hlavné rozdiely 
v ich práci, resp. ktoré činnosti by mal vykonávať iba školský psychológ a ktoré 
iba školský pedagóg? Uvádzame vybrané odpovede na ilustráciu.
(R): „Školský psychológ: poradenská psychologická práca, psychologické testo-

vanie, psychologické a edukačné tvorivé dielne,... Školský pedagóg: meto-
dika výučby, plánovanie, programovanie, sledovanie a hodnotenie výchov-
no-vzdelávacej práce.“

(R): „Školský psychológ môže použiť testy osobnosti a schopností, ktoré školský 
pedagóg nemôže, a školskí pedagógovia sa omnoho viac podieľajú na navr-
hovaní príprav vyučovacej hodiny, didaktických prostriedkov, a podobne.“

(R): „Školský psychológ – všetky testovania žiakov, interpretácia výsledkov, pro-
fesio-nálna orientácia; školský pedagóg – problémy s učením, príčiny ne-
úspechu.“

(R): „Školský pedagóg sa viac zaoberá učebnými plánmi, obsahom a výučbou. 
Školský psychológ je viac zorientovaný v psychologických intervenciách  
– emocionálne stavy, vývin, poruchy, testovanie so špeciálnymi psycholo-
gickými testami, hodnotenie... školský psychológ a školský pedagóg v škole 
sa veľmi nelíšia, väčšinu prác vykonávajú rovnako.“ 
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(R): „Školský pedagóg by mal viac navštevovať vyučovacie hodiny, pracovať na 
vývoji nových vyučovacích metód a ich aplikácii v triede, organizačných 
otázkach v spolupráci s riaditeľom. Školský psychológ by sa mal zaoberať 
najlepším záujmom žiaka: aké preventívne aktivity si vyberať podľa toho, 
ako sa rozvíja vývin ľudí v súčasnom svete, ako psychologicky a kognitívne 
posilniť učiteľov, aby primerane usmerňovali výchovno-vzdelávací rozvoj 
žiakov, ako aj medziľudskými vzťahmi: efektívne riešenie interpersonálnych 
nedorozumení, ktoré spomaľujú kvalitnú realizáciu vyučovania...“

Tabuľka 6: 
Častosť spolupráce školského psychológa so školským pedagógom (n)

Spolupráca so školským pedagógom

ani raz 1

niekoľkokrát 
ročne 2

viackrát 
m

esačne 3

viackrát 
týždenne 4

Spolu
(n)

Úspešné učenie žiakov 5 9 9 4 27

Správanie žiakov v škole a disciplinárne postupy 4 7 4 12 27

Obsah a organizácia voľného času žiakov 8 10 5 4 27

Profesijná orientácia žiakov 9 8 7 3 27

Prevencia výchovných problémov žiakov 5 4 1 17 27

Didakticko-metodická pomoc učiteľom 5 14 5 3 27

Pomoc učiteľom vo vzťahu so žiakmi 5 3 10 9 27

Pomoc učiteľom vo vzťahu s rodičmi 5 6 8 8 27

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov 8 11 5 3 27

Pomoc vedeniu školy v otázkach efektívnej práce 
školy

4 5 8 10 27

Plánovanie rozvoja školy 6 14 4 3 27

Zavádzanie inovácii do školy 6 12 6 3 27

Σ 70 103 72 79

Ďalej respondenti školskí psychológovia hodnotili častosť spolupráce so 
školským pedagógom v uvedených obsahoch v priebehu školského roka. Viac-
krát týždenne spolupracovali najmä na prevencii výchovných problémov žiakov 
(n = 17), riešení správania žiakov v škole a disciplinárnych postupoch (n = 12), 
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ako aj v oblasti pomoci vedeniu školy v otázkach efektívnej práce školy (n = 10). 
Viackrát mesačne sa ich spolupráca týkala najmä pomoci učiteľom vo vzťahu so 
žiakmi (n = 10), úspešného učenia žiakov (n = 9), a pomoci učiteľom vo vzťahu 
s rodičmi (n = 8). Niekoľkokrát ročne spolupracovali na didakticko-metodickej 
pomoci učiteľom (n = 14), plánovaní rozvoja školy (n = 14), zavádzaní inová-
cii do školy (n = 12), a kontinuálnom vzdelávaní učiteľov (n = 11). Svoju spo-
luprácu so školským pedagógom z hľadiska napĺňania rozvoja osobnosti žiaka 
respondenti hodnotili prevažne ako účinnú (n = 11) a úplne účinnú (n = 9). Z hľa-
diska rozvoja školy, ich spolupráca bola hodnotená prevažne ako úplne účinná  
(n = 10) a účinná (n = 8), a z hľadiska rozvoja profesijných kompetencií učiteľov 
ako čiastočne účinná (n = 11) a účinná (n = 8). (pozri tabuľky č. 6 a č. 7)

Tabuľka 7: 
Hodnotenie účinnosti spolupráce so školským pedagógom (n)

Hodnotenie účinnosti spolupráce so 
školským pedagógom

úplne 
neúčinná 1

neúčinná 2

čiastočne 
účinná 3

účinná 4

úplne  
účinná 5

Spolu
(n)

Rozvoj osobnosti žiaka 1 3 3 11 9 27

Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov 1 0 11 8 7 27

Rozvoj školy 1 1 7 8 10 27

Σ 3 4 21 27 26

Respondenti školskí psychológovia ďalej hodnotili dôležitosť práce svoj-
ho poradenského spolupracovníka, školského pedagóga. Väčšina responden-
tov označila prácu školského pedagóga za úplne dôležitú (n = 16) a dôležitú  
(n = 8). Jeden respondent ju ohodnotil ako čiastočne dôležitú, a dvaja responden-
ti ako úplne nedôležitú. Tiež, naši respondenti školskí psychológovia si myslia, 
že zavedenie školského pedagóga do škôl úplne prispieva (n = 16) a prispieva  
(n = 7) k zlepšeniu postavenia žiakov v možnosti rozvoja žiakov. Traja respon-
denti si myslia, že prispieva iba čiastočne. Nesúhlasí s tým iba jeden respondent, 
podľa neho zavedenie školského pedagóga do škôl neprispieva k zlepšeniu po-
stavenia žiakov v možnosti rozvoja žiakov.

Okrem toho, že sme skúmali spoluprácu poradenských pracovníkov školské-
ho psychológa a školského pedagóga, zaujímala nás aj ich spolupráca s externý-
mi inštitúciami. Respondenti školskí psychológovia spolupracujú s viacerými 
externými inštitúciami, najmä s Úradom sociálnej práce (n = 23), Domom zdra-
via (n = 23), Ministerstvom školstva (n = 22) a Združením psychológov Srbska 
(n = 22). (pozri tabuľku č. 8)
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Tabuľka 8: 
Externé inštitúcie, s ktorými spolupracuje školský psychológ (n)

Externé inštitúcie, s ktorými spolupracuje školský psychológ Absolútna 
početnosť (n)

Úrad sociálnej práce 23

Dom zdravia 23

Ministerstvo školstva 22

Detské kultúrne centrum 12

Inštitút pre pedagogické výskumy 14

Inštitút pre psychológiu 18

Pedagogické združenie Srbska 9

Združenie psychológov Srbska 22

Národná služba pre zamestnávanie 11

Ústav pre zdokonaľovanie vzdelávania a výchovy 18

Ústav pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy 19

Centrum pre profesionálny rast zamestnaných vo vzdelávaní 5

Σ 198

Iné inštitúcie, okrem uvedených, s ktorými respondenti školskí psychológo-
via spolupracujú sú: (R): „Centrum za talenty žiakov“, (R): „Belehradská uni-
verzita“, (R): „Filozofická fakulta – oddelenie psychológie“, (R): „Výskumná 
stanica Petnica“, (R): „Ministerstvo vnútra“, (R): „Polícia“, (R): „Inštitút pre 
mentálne zdravie“, (R): „detský klinický psychológ z Domu zdravia“, (R): „mi-
movládne organizácie“, (R): „Pedagogické múzeum“.

V otvorenej položke sme zisťovali, s ktorou inštitúciou školskí psychológo-
via spolupracujú najčastejšie, a v čom spočíva tá spolupráca. Naši respondenti 
uviedli, že najčastejšie spolupracujú s Úradom sociálnej práce [Centar za soci-
jalni rad], v otázkach týkajúcich sa (R): „riešenia rodinných problémov žiakov“, 
(R): „nefunkčných rodín a rozvodov“, (R): „písania správ o žiakoch“, (R): „ne-
pravidelnej účasti na hodinách a problémoch v správaní žiakov“, (R): „zaned-
bávania zdravotných a vzdelávacích potrieb detí“. Ďalšou inštitúciou, s ktorou 
často spolupracujú je Dom zdravia [Dom zdravlja], v otázkach (R): „organizo-
vania preventívnych aktivít“, (R): „prednášok a tvorivých dielní pre žiakov na 
rôzne témy“, (R): „zdravotných prehliadok a očkovaní“. V neposlednom rade, 
častá je spolupráca respondentov s Ministerstvom vnútra a políciou [Ministar-
stvo unutrašnjih poslova, Policija] v (R): „preventívnych prednáškach pre žia-
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kov na tému rovesníckeho násilia, internetovej bezpečnosti, drogovej závislosti, 
bezpečnosti v doprave, špecifických trestných činov pre školskú mládež“, ako aj 
v (R): „zoznámení sa s políciou“.

V ďalšej časti, respondenti školskí psychológovia v otvorených položkách 
hodnotili pozitívne a negatívne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psycho-
logickej služby. Tiež podávali návrhy na jej zlepšenie. Najprv uvedieme pozitív-
ne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej služby podľa výpove-
dí respondentov školských psychológov. Vybrali sme štyri kategórie.

Prvou kategóriou je „okamžitá dostupnosť“, ktorá umožňuje okamžité re-
agovanie odborných zamestnancov v prípade potreby. (R): „Sme relatívne malá 
škola, takže dobre poznáme všetkých žiakov a môžeme ich podporiť a okamži-
te reagovať, ako si všimneme nejaký problém.“ Ďalším pozitívom je „tímová 
spolupráca a odbornosť“. (R): „Vynikajúca spolupráca a komunikácia, obi-
dve sme pripravené spoločne riešiť problémy, obidve sme usilovné a odborné,  
a preto sú dobré výsledky našej práce.“ (R): „Dobrá je aj spolupráca s vedením 
školy.“ (R): „Pre mňa je pozitívnou stránkou entuziazmus odborných zamest-
nancov.“ (R): „Práca sa rozdeľuje, najmä administratívna, čo výrazne uľahčuje. 
Prostredníctvom zdieľania názorov vznikne objektívnejší obraz a lepšie rieše-
nie každodenných problémov.“ Jedným z najpodstatnejších pozitív je „podpora 
a pomoc žiakom, rodičom a učiteľom súčasne“. (R): „Táto služba poskytuje 
pomoc žiakom, učiteľom a rodičom formou poradenstva...“ (R): „Školský peda-
góg a školský psychológ sú si navzájom veľkou podporou a pomocou v práci, 
ktorá sa odráža v kvalite práce školy, a poskytovaniu pomoci v práci žiakov,  
a v pokroku vo vývine.“ (R): „Pozitívnou stránkou je usmerňovanie práce uči-

Obrázok 6: 
Pozitívne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej služby (n)
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teľov, profesijné usmerňovanie žiakov, socializácia žiakov, spolupráca v rámci 
inklúzie, účinná prevencia násilia.“ Nenahraditeľným prínosom pedagogicko-
psychologickej služby je „podpora a pomoc vedeniu školy a rozvoju školy“. 
(R): „Pedagogicko-psychologická služba je zahrnutá do všetkých sfér fungo-
vania školy.“ (R): „Podporuje riaditeľa vo vedení a riadení školy.“ (R): „Táto 
služba je podporou a nosičom všetkých prác a noviniek v škole.“ (R): „Prispieva 
k zlepšeniu práce školy a fungovania všetkých zamestnancov, ale aj žiakov a ro-
dičov.“ (R): „Pedagogicko-psychologická služba je výborne navrhnutá a nevy-
hnutná v každej škole.“

 
Ďalej uvedieme negatívne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psychologic-
kej služby, podľa výpovedí respondentov školských psychológov. Niektorí res-
pondenti uviedli, že zatiaľ nepostrehli výrazné negatívne stránky. Z ostatných 
uvedených odpovedí sme vybrali tri najčastejšie kategórie.

Najvýraznejšie negatívne stránky sa prejavili v „preťaženosti prácou“. (R): 
„Preťaženosť mnohými aspektami práce, ktorú nemôže jeden človek kvalitne po-
kryť vzhľadom k predpísanému počtu žiakov po angažovanom odbornom zamest-
nancovi (ak chce pracovať ako treba).“ (R): „Pedagogicko-psychologický tím je 
malý vzhľadom na zväčšenú a komplexnejšiu problematiku, ktorou sa zaoberá. 
Študenti a rodičia dostali priveľa práv, čo ešte skomplikovalo prácu pedagogic-
ko-psychologickej služby a celkovú prácu v škole.“ (R): „Je veľa práce, a málo 
odborných zamestnancoch v školách.“ (R): „Fyzické podmienky práce sú veľmi 
nízke, aj keď je škola dobre vybavená, nejako sme agentúra pre všetko. Preťažení 
sme rôznymi pracovnými úlohami, ktoré nie sú úzko-odborné.“ (R): „Nedosta-
tok autonómie.“ Medzi ďalšie negatíva patria „nedostatok času“, (R): „nie je 

Obrázok 7: 
Negatívne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej služby (n)
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dostatok času na profesionálny rozvoj, ktorý by sa uskutočňoval na týždennej 
úrovni, takže sa na to zvyčajne využíva voľný čas doma“, ako aj príliš rozsiahla 
„administratívna záťaž“, (R): „mnoho administrácie“.

Na základe výpovedí respondentov školských psychológov, vybrali sme štyri 
najčastejšie kategórie navrhovaných zmien pre zlepšenie súčasnej školskej peda-
gogicko-psychologickej služby.

Jednou z navrhovaných zmien od respondentov školských psychológov, ok-
rem toho aby každá škola mala povinne oba profily odborných zamestnancov, 
resp. aj školského pedagóga aj školského psychológa, je „viac odborných za-
mestnancov“. Čo predstavuje (R): „zapojenie ďalších odborných zamestnan-
cov do práce školy“, (R): „najmä takých ako sú sociálny pracovník a špeciál-
ny pedagóg“. Respondenti tiež navrhujú „úpravu rozsahu práce“, v zmysle 
(R): „znížiť objem práce“, (R): „racionalizovať administratívne práce“, (R): 
„jasne rozdeliť pracovné úlohy“. (R): „Navrhujem úpravu rozsahu programu 
práce školských pedagógov a psychológov, alebo zvýšenie počtu zamestnaných 
školských pedagógov a psychológov, s cieľom kvalitnejšej práce pedagogicko-
psychologickej služby, najmä pri práci v zmenách. Je veľký dopyt pre poraden-
skú prácu so žiakmi, rodičmi a učiteľmi.“ Ďalšiu kategóriu tvorí „viac času na 
odborné zdokonaľovanie“. (R): „ Aby v skutočnosti existovalo viac času na od-
borné zdokonaľovanie, návštevy kongresov, odborných stretnutí atď. Deti, triedy, 
sociálne okolnosti sa rýchlo menia a nevyhnutné je neustále získavať nové vedo-
mosti.“ (R): „Povinné školenia, ktoré by financoval štát, a lepšia ponuka odbor-
ného zdokonaľovania.“ V neposlednom rade, respondenti navrhujú „zlepšenie 
finančného ohodnotenia“. (R): „Zvýšenie platov.“

Obrázok 8: 
Návrhy pre zlepšenie súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej služby (n)
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V závere Dotazníka pre školských psychológov v Srbskej republike nás zau-
jímalo či podľa respondentov zodpovedá ponuka poradenských služieb súčas-
ným potrebám žiakov a rodičov, ako aj súčasným potrebám učiteľov.

Podľa respondentov školských psychológov je ponuka poradenských služieb 
v súčasnosti, vzhľadom na potreby žiakov a rodičov, dostačujúca iba čiastočne 
(n = 15). Štyria respondenti si myslia, že súčasná ponuka stačí, a ďalší traja 
respondenti že súčasná ponuka úplne stačí. Podľa piatich respondentov ponuka 
poradenských služieb súčasným potrebám žiakov a rodičov nestačí.

Svoju odpoveď respondenti školskí psychológovia zdôvodnili nasledovne. 
Uvádzame vybrané príklady:
(R): „Je väčší dopyt za poradenstvom pre žiakov a rodičov, ako je ponuka pora-

denských služieb.“
(R): „Preťažení sme zbytočnou administráciou, ktorá nám odoberá čas. Je po-

trebné uvoľniť viac času pedagogicko-psychologickej službe na prácu so 
žiakmi.“

(R): „Všetky školy MUSIA mať školského pedagóga a školského psychológa, ako 
aj dostupného špeciálneho pedagóga a logopéda v dôsledku nárastu počtu 
žiakov s ťažkosťami.“

(R): „So zavedením inklúzie do bežných škôl potrebujeme aj pomoc iných od-
borníkov, predovšetkým logopédov a špeciálnych pedagógov, a pravidelne 
spolupracujeme aj s poradenským centrom pre duševné zdravie, pretože 
často problémy žiakov prevyšujú naše kompetencie.“

(R): „Je ťažká doba, mnohé rodiny a deti sú v kríze, poradenské služby sú prepl-
nené klientmi, ktorí z toho hľadiska ťažšie prichádzajú k pomoci.“

Podľa výpovedí respondentov školských psychológov, celková ponuka po-
radenských služieb súčasným potrebám učiteľov, podobne ako pri žiakoch a ich 
rodičoch, tiež stačí iba čiastočne (n = 13). Deviati respondenti uviedli, že táto 
ponuka stačí, a jeden respondent, že ponuka úplne stačí. Nesúhlasia s tým štyria 
respondenti, podľa ktorých táto ponuka vzhľadom na súčasné potreby učiteľov 
nestačí.

Svoju odpoveď respondenti školskí psychológovia zdôvodnili nasledovne. 
Uvádzame vybrané príklady:
(R): „Myslím si, že treba neustále organizovať školenia, lebo jedine tak sa môžu 

učitelia meniť a prispôsobovať potrebám nových generácií a sociálnym 
podmienkam, ktoré sa rýchlo menia.“

(R): „Učitelia predmetov nie sú vo svojom štúdiu dostatočne vzdelávaní z oblasti 
pedagogiky a psychológie, potrebujú veľkú pomoc poradenských služieb, 
ktorých je vzhľadom na problémy nedostatok.“ 

(R): „Nevyhnutné je zníženie pracovného zaťaženia učiteľov formou zníženia 
počtu tried, predovšetkým tých, ktorí majú integrovaného žiaka v triede. 
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Tiež je nevyhnutné odbremeniť pedagogických a odborných zamestnancov 
od toľkej administratívy.“

(R): „Závisí aj od osobnosti učiteľa, či je otvorený pomoci a poradenstvu.“ 
(R): „Ponuka je celkom dostatočná, ale učitelia niekedy vstúpia do koalície  

s rodičmi: nezdieľajú všetky informácie, alebo si nechávajú zdravotné zá-
znamy o mentálnom zdraví detí, čo nie je povolené. Okrem toho, pochybujú 
v odbornosť a rady.“

ZÁVER

Jednou z dôležitých vlastností pedagogicko-psychologickej služby v Srbskej 
republike je tá, že zamestnáva odborných zamestnancov školských pedagógov 
a školských psychológov prevažne na plný úväzok (vyplýva to aj z výpovedí 
našich respondentov školských psychológov, n = 23). Pre všetkých aktérov vý-
chovno-vzdelávacieho procesu to predstavuje neustále dostupnú pomoc a pod-
poru zo strany uvedených odborných zamestnancov, ako aj okamžité riešenie 
vzniknutých ťažkostí a problémov.

Naši respondenti školskí psychológovia sú prevažne spokojní (n = 14) s pro-
fesiou, ktorú si vybrali. Najradšej vykonávajú poradensko-psychologickú prácu 
so žiakmi (n = 18). Na druhej strane, najneradšej vykonávajú administratívne 
práce a vedenie dokumentácie (n = 11).

V oblasti konkrétnej pomoci učiteľom sa zo strany našich respondentov vy-
skytuje najmä „podpora individualizácie a diferenciácie výučby“, „pomoc pri 
hlbšom porozumení žiakov“, ako aj pri „zdokonaľovaní príprav na vyučovanie“. 
Konkrétna pomoc, ktorú respondenti poskytujú žiakom sa týka najmä „poraden-
skej pomoci v učení sa a ťažkostiach s učením sa“, ako aj „pomoc v situáciách 
výchovy a problémového správania“. Na druhej strane, rodičom tiež môžu po-
môcť „hlbšie porozumieť dieťaťu“, „rozvíjať rodičovské kompetencie“ a „pod-
poriť vzťahy so školou“.

Respondenti školskí psychológovia hodnotili svoju spoluprácu so svojim 
spolupracovníkom, školským pedagógom, prevažne ako výbornú (n = 15) a dob-
rú (n = 8). Väčšina respondentov sa zhodla, že prekážky vo vzájomnej spolupráci 
medzi nimi a školskými pedagógmi nie sú (n = 17). Za silné stránky spolupráce, 
respondenti uvádzajú najmä „vzájomnú podporu a dôveru“, „zdieľanie informá-
cii“ a „odbornú tímovú spoluprácu“. 

Vzájomná spolupráca poradenských pracovníkov prináša mnohé benefity. 
Respondenti (n) ocenili najmä benefity „tímovej a kvalitnejšej práce“, „vzá-
jomnej podpory“, „lepšej atmosféry a práce v škole“, „viac vyriešených prob-
lémov“, ako aj „videnie situácie z viacerých uhlov a vzájomného dopĺňania po-
znatkov“. Uvedené benefity poskytujú priaznivé účinky pre všetkých aktérov 
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v škole. Mnohí respondenti (n) uvádzali, že takmer väčšinu aktivít pedagogic-
ko-psychologickej služby vykonávajú v spolupráci s partnerským pracovníkom, 
školským pedagógom.

Naši respondenti (n) úzko spolupracujú aj s externými inštitúciami. Tými sú 
vo vysokej miere najmä Úrad sociálnej práce (n = 23), Dom zdravia (n = 23), 
Ministerstvo školstva (n = 22) a Združenie psychológov Srbska (n = 22).

V závere celkového hodnotenia pedagogicko-psychologického poradenstva 
v základných školách v Srbskej republike, uvedieme názory respondentov (n) 
na pozitívne a negatívne stránky súčasnej školskej pedagogicko-psychologickej 
služby, ako aj návrhy respondentov na zlepšenie uvedenej služby.

Respondenti (n) za pozitívne stránky označovali najmä: „okamžitú dostup-
nosť“, „tímovú spoluprácu a odbornosť“, „podporu a pomoc žiakom, rodičom 
a učiteľom súčasne“, ako aj „podporu a pomoc vedeniu školy a rozvoju školy“ 
(táto kategória pomoci je veľmi vzácna). Podľa výpovedí respondentov (n), pe-
dagogicko-psychologická služba je všetkým aktérom v škole neustále v dispo-
zícii počas celého školského dňa a reaguje na aktuálne potreby. Okrem toho, 
tímovo pristupuje k riešeniu problémov. Prostredníctvom zdieľania názorov od-
borných zamestnancov tejto služby, vznikne objektívnejší obraz a lepšie sa riešia 
každodenné problémy. Odborní zamestnanci tejto služby poskytujú komplexné 
poradenstvo a podporu žiakom, rodičom, učiteľom a vedeniu školy. Okrem toho, 
pedagogicko-psychologická služba každodenne reflektuje a aktívne vstupuje do 
celkovej realizácie práce školy. Podporuje riaditeľa vo vedení a riadení školy. Je 
nositeľom inovácií v škole. Prispieva k zlepšeniu práce školy a fungovania všet-
kých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu. Je to služba, ktorá je pod-
ľa výpovedí respondentov výborne navrhnutá a nevyhnutne potrebná v každej  
škole.

Za negatívne stránky uvedenej služby respondenti (n) označovali najmä „pre-
ťaženosť prácou“, „nedostatok času“, a „administratívnu záťaž“. Táto služba je 
podľa výpovedí respondentov (n) neustále a neprimerane zaťažovaná pracovný-
mi úlohami, ktoré nie sú vždy úzko – odborné.

Na uvedené negatívne stránky súčasnej pedagogicko-psychologickej služby 
sa vzťahujú návrhy respondentov na jej zlepšenie. Respondenti (n) navrhova-
li najmä „viac odborných zamestnancov v rámci pedagogicko-psychologickej 
služby“, „úpravu rozsahu práce odborných zamestnancov“, „viac času na od-
borné zdokonaľovanie“ a „zlepšenie finančného ohodnotenia“.

Podľa respondentov školských psychológov je ponuka poradenských služieb 
v súčasnosti, vzhľadom na potreby žiakov a rodičov, ako aj ich učiteľov dosta-
čujúca iba čiastočne (n = 15; n = 13). Najmä vzhľadom na narastajúce ťažkosti 
žiakov a väčší dopyt za poradenstvom, ako je ponuka poradenských služieb.
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SUMMARY

The study deals with the work profile of a school psychologist at a primary school 
in the Republic of Serbia. It characterizes the conditions and areas of work of school 
psychologists, as well as the cooperation of school psychologists with school pedagogues. 
It also presents the valuation of the positive and negative aspects of the current school 
pedagogical-psychological service in the Republic of Serbia by school psychologists and 
outlines their proposals for the improvement of the pedagogical-psychological service. 
The study presents the results of the author’s research.
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HYGIENA EDUKAČNÉHO PROCESU

Petronela LAUKOVÁ

Anotácia: Signály z edukačnej reality poukazujú na dlhodobú absenciu prípravy učiteľov v ob-
lasti hygieny edukačného procesu, čo sa významne prejavuje v zhoršenom zdravotnom (psy-
chickom a fyzickom) stave školských detí a mládeže (UVZSR, 2019, Ševčíková, 2017). Cieľom 
štúdie je identifikácia kľúčových faktorov hygieny edukačného procesu, ktorých rešpektovanie 
je nevyhnutné nielen pri zabezpečení kvalitného a efektívneho edukačného procesu, ale taktiež 
zásadne ovplyvňuje formovanie zdravej populácie.

Kľúčové slová: Hygiena edukačného procesu, školské deti a mládež, zdravie.

ÚVOD

Najnovšie výsledky výskumu, realizovaného v rokoch 2017/2018 v rámci 
medzinárodnej štúdie “Health Behaviour in School – Aged – Children“, koordi-
novaného Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, 
ktorého cieľom bolo zisťovanie celosvetového zdravotného stavu školských detí 
a mládeže, poukazujú na preťažovanie a zvýšený počet užívania analgetík a an-
xiolytík, hypnotík a sedatív najmä u 11 – 15 ročných (Lopez – Leon a kol. 2018, 
in Národná správa, 2019, s.14). Podľa údajov databázy celkovej záťaže ochorení 
(Global Burden Disease Compane IHME, 2017, in Národná správa, 2019, s.14) 
boli v Slovenskej republike u detí potvrdené úzkostné poruchy, emocionálne po-
ruchy, depresia, bolesti hlavy a chrbta. Je zarážajúce, že až 11% školákov užíva 
aspoň 1– krát mesačne anxiolytiká (Národná správa, s.18). Sú to ochorenia pre-
ventabilné, čo poukazuje na potrebu a nevyhnutnosť prevencie.

Významnú úlohu vplyvu na zdravie školákov zohráva okrem iného školské 
prostredie (Boberová a kol. 2017, Akinola a kol. 2014). Štúdia uvedená v Ná-



70

rodnej správe (2019) sledovala zariadenie a vybavenie škôl. Výsledky potvrdili, 
že len 58% škôl má funkčné školské ihrisko, 54% má vybavené špecializované 
učebne, ale 16% má pleseň, 34% škôl potrebuje renováciu, systematickú podpo-
ru zdravia má len 40% škôl (Národná správa, 2019, s. 154). 

Sledovanie zdravotnej gramotnosti u detí štandardizovaným dotazníkom 
WHO (tamtiež, s. 154) poukázali na skutočnosť, že len 18 – 21% detí malo vy-
sokú a 14% veľmi nízku mieru zdravotnej gramotnosti. 

V januári 2020 boli publikované výsledky kvantitatívneho a kvalitatívneho 
výskumu, realizovaného v rámci projektu neziskovej organizácie MESA 10,  
To dá rozum, podporovaného z Európskeho sociálneho fondu prostredníc-
tvom programu Efektívna verejná správa. Výskum, ktorý realizovali na vzorke  
15 tisíc respondentov s využitím dotazníka a 650 rozhovorov, zisťoval a identifi-
koval príčiny súčasného stavu školstva v SR. Avšak absentuje v ňom zisťovanie 
zdravotnej gramotnosti, ktorá sa zužuje len na zdravý životný štýl a vytvorenie 
pozície školskej sestry. Hygiena edukačného procesu sa redukuje na bezbariéro-
vé prostredie, parky a lesy (Hall a kol., 2020). O tvorbe organizácie vyučovania 
s cieľom zamedziť preťažovanie žiakov podľa zásad hygieny edukačného pro-
cesu nie je ani zmienka.

V ďalšej významnej štúdii (Ševčíková, 2017), sa u 256 slovenských detí zis-
ťovali trendy ukazovateľov ich psychického a telesného zdravia, resp. chorob-
nosti. V posledných desaťročiach poukázali na skutočnosť, že ohrozenie zdravia 
môže prameniť zo známych klasických záťaží v priebehu edukačného procesu, 
vyplývajúce z náročnosti, rozsahu, obsahu a štruktúry výučby, jej foriem a me-
tód, režimových a environmentálnych podmienok pre školskú prácu detí, ďalej 
z primeranosti požiadaviek s ohľadom na stupeň vývinu a zdravie školáka. Výz-
namnú úlohu medzi faktormi záťaže zohráva celkový režim dňa, najmä podiel 
a striedanie práce a oddychu, pohybová aktivita a stravovanie žiaka. Nadmerné 
psychické zaťaženie školských detí často vedie k negatívnym reakciám a posto-
jom. Vzťahy s učiteľmi, rodičmi a spolužiakmi môžu byť zdrojom konfliktov. 
To všetko predstavuje dôležité riziko pre správanie a zdravie jednotlivca v jeho 
ďalšom živote. Redukcia psychického stresu v živote je základným predpokla-
dom prevencie celého radu súčasných chronických ochorení. Ako autorka uvá-
dza, stanovenie kritérií pre primeranú záťaž žiakov vo vyučovacom procese patrí 
stále k diskutovaným a nedoriešeným problémom v oblasti ochrany a podpory 
zdravia detí (Práca bola realizovaná s podporou projektu Y. A. B. S. (Youth and 
Parents Behavioral Survey in Slovakia) O-15-101-/0001-00 Životné podmienky 
a zdravie, 2017). 

Na základe zistení (anxiety, neuroticizmu a pod.), ktoré potvrdili i vyššie 
uvedené štúdie, je podľa autorky potrebné znižovať záťaž a stres v školských 
podmienkach, vytvárať optimálne školské prostredie a organizáciu vyučovania, 
venovať pozornosť všetkým poruchám správania a učenia a všetky subjektívne 
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ťažkosti detí akceptovať ako varovné signály pre preventívne opatrenia u jednot-
livcov a v školských kolektívoch. Dodržiavanie základných hygienických zásad 
vo výchovno-vzdelávacom procese, monitorovanie zdravia školských detí, ako 
aj komplexná zdravotná výchova a intervencie zamerané na deti, rodičov a učite-
ľov sú spôsob, ako predchádzať preťažovaniu školákov a negatívnym dopadom 
na ich zdravie v oblasti psychickej, telesnej a sociálnej. Dôležité je, aby sa žiak 
učil stratégie zvládania stresových situácií, osvojil si základné princípy správnej 
životosprávy a psychohygieny, režimové zásady pre ochranu a podporu svojho 
telesného a duševného zdravia a výkonnosti v škole. Rodičia by mali mať pre-
hľad o prospievaní detí v škole a o ich školských i mimoškolských aktivitách, 
dbať na dostatočné zastúpenie pohybu, spánku, ako aj o určitých pravidelnos-
tiach v režime. Diskrepancie medzi vývojovými a adaptačnými možnosťami detí 
a požiadavkami, ktoré sú často spojené s novými formami vyučovacieho procesu 
a môžu byť príčinou súčasného narastania zdravotných problémov žiakov, je 
potrebné neustále riešiť.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA PROBLEMATIKY HYGIENY  
EDUKAČNÉHO PROCESU

V pedagogickej literatúre sa problematike hygieny edukačného procesu 
(HPP) venuje okrajovo J. Průcha (2009, s.14 – 15), ktorý vymedzuje len edukač-
né prostredie a Š. Švec vo svojej poslednej publikácii Edukológia charakterizuje 
iba duševnú hygienu učiteľa (2015, s.629-634). Prvá ucelená dostupná štúdia na 
internete je od O. Chlupa (1976) „ K otázkám hygieny pedagogického procesu 
v základní škole“. Ďalšie štúdie sú od J. Jandu (1957), J. Fišera (1971), J. Meis-
nera (1973) a iných.

V medicínskej literatúre je problematika rozpracovaná v Hygiene detí a mlá-
deže (Ághová 1993; Ševčíková 2006), ale v pedagogickej literatúre, najmä v štu-
dijných programoch učiteľstva chýba, alebo je len minimálne zastúpená.

Je smutné, že napriek tomu, že už J. A. Komenský vo svojom diele Drobnejší 
spisy některé (1868), poukazuje na dôležitosť dodržiavania zásad hygieny edu-
kačného procesu, sa uvedenej problematike v súčasnosti nevenuje dostatočná 
pozornosť. Génius opisuje školu ako súbor vyučujúcich a učiacich sa. Pome-
noval ju „hrou“, nakoľko má byť príjemným miestom utešenia a nie ťažkého 
namáhania (Komenský, 1876, s. 18). Za nákazu školy považuje lenivosť, ktorú 
spojuje s malátnosťou. „Lenivost jest necnost šeredná a ohavná, a na člověka, 
stvoření podobné andělům, v špalek nehybný proměňuje“ (tamtiež s. 28). Dôraz 
kladie na prácu učiteľov, ktorí majú ísť príkladom svojou snaživosťou, horli-
vosťou a vytrvalosťou a povzbudzuje ich, aby sa otočili proti lenivosti, bojovali 
s ňou a žiaci ich budú nasledovať. Odporúča cvičenia pre žiakov, aby nepodlie-
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hali únave a lenivosti. Ďalej učiteľom radí priateľské a vľúdne zaobchádzanie 
so žiakmi, aby si učiteľa neplietli s tyranom ale skôr s ním zaobchádzali ako 
s otcom. Význam kladie na výchovu v rodine a vplyvu cirkvi (náboženstva). Deti 
majú byť vychované k bystrosti, pripravované do školy, majú byť prísne cvičené 
k pohybu a k práci. Ako uvádza v kontexte so zdravým životným štýlom: „Chla-
pom sa raňajky nedávali, iba s výnimkou, po vykonanom zápase v behu alebo 
v hádzaní“ (tamtiež, s. 34). V časti o mravoch opisuje v súvislosti so zdravím 
ranné mravy. Žiakom odporúča sedem hodín spánku, po zobudení učesať vlasy, 
umyť ruky a tvár čistou vodou, vypláchnuť ústa a slušne sa obliecť. Významné 
sú mravy pri hre a zábave. Hry poskytujú telu pohyb a duchu osvieženie. Vo 
večerných mravoch píše, aby sa po večeri nová činnosť nezačínala, aby sa žiak 
prechádzal, spieval a neskôr sa odobral na spánok. Pre zdravie radí, aby si najprv 
ľahli na pravú stranu a od pol noci na ľavú. Dôležité je zaspávanie s dobrými 
myšlienkami a s nimi aj zobúdzanie (tamtiež, s. 34 – 52).

Taktiež charakterizuje prostredie školy v časti Zákony o místu vyučování 
(tamtiež, s. 55 – 56), kde zdôrazňuje primeraný počtu žiakov počet tried, každá 
učebňa má mať katedru, lavice rozostavané tak, aby učiteľ videl každému žiako-
vi do očí, osvetlenie primerané, neoslňovanie detí, všade čistota. Pozornosť ve-
nuje aj organizácii vyučovania, rozvrhu hodín, pravidlám skúšania, prázdninám 
a ich funkcii (tamtiež, s. 56).

Jeho nadčasovosť sa opäť potvrdzuje i v tomto diele a je odkazom pre našu 
súčasnosť.

CHARAKTERISTIKA HYGIENY EDUKAČNÉHO PROCESU

V medicínskej literatúre sa uvádza pojem hygiena pedagogického procesu, 
ale vychádzajúc z diel J. Průchu (1993) je v texte použitý pojem hygiena edu-
kačného procesu (HEP), nakoľko je výstižnejší a používaný v pedagogickej ter-
minológii.

Pre správny vývin detí a mládeže je potrebné v každej vývinovej fáze pri-
merané senzorické, motorické a emocionálne zaťažovanie organizmu. Jeho ne-
dostatok, ale aj preťažovanie vyvoláva vznik prejavov nedostatočnosti a preto 
výchovno-vzdelávací systém musí mať pri svojom rozvoji na zreteli vývinové  
a interindividuálne osobitosti organizmu. Medzi základné úlohy hygieny edu-
kačného procesu patrí facilitácia adaptácie a zníženie negatívnych predadaptač-
ných zmien, ktoré vyplývajú z prechodu do školského prostredia. Základným 
predpokladom je zhoda biologického veku s vekom kalendárnym, z čoho vy-
plýva dôraz kladený na starostlivosť o celkové upevnenie zdravia detí. Význam 
zohráva taktiež evolučná pripravenosť organizmu, prihliadanie na senzitívne ob-
dobia v ontogenéze. Základom je zachovávanie princípu postupnosti – adaptácia 
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na nové podmienky sociálnej existencie by mala byť pripravená na predchádza-
júcom stupni socializácie. Primeraný stres – fyziologický vzniká len pri zosúla-
dení požiadaviek s možnosťami a neprekročia sa adaptačné schopnosti učiaceho 
sa, čím sú vytvorené podmienky pre zachovanie vysokej úrovne práceschopnosti 
a pre učenie sa. Pri správne nastavenom programe a oddychu sa práceschopnosť 
nielen obnovuje, ale aj zvyšuje tzv. superkompenzácia funkčného potenciálu. 
Zaťažovanie má nastať v kompenzačnej fáze, keď ešte nenastala reštitúcia, na-
koľko v opačnom prípade dochádza k zníženiu funkčnej úrovne organizmu a po 
čase nastáva chronická únava a preťažovanie žiakov (Ághová, 1993).

Faktory záťaže možno vymedziť podľa Ševčíkovej (2006, s. 215) nasledovne:
• Škola 

– výučba (náročnosť, rozsah, obsah; štruktúra, režim práce, formy, metódy),
– podmienky pre prácu (priestorové, mikroklimatické, svetelné, akustické, 

materiálno-technické vybavenie),
• Vychovávateľ

– učiteľ,
– rodič,

• Žiak
– zdravotný stav,
– stav vývinu (psychický, somatický – vlastnosti, schopnosti, výkonnosť)
– denný režim ( práca, voľný čas, telesná aktivita, stravovanie).

Medzi základné determinanty psychickej záťaže učiacich sa zaraďuje Ľ. Ághová 
(1993):
• podmienky školskej práce – vnútorné, vonkajšie,
• objektívne požiadavky vyučovania – druh, trvanie, spôsob, organizácia vyu-

čovania.

K vnútorným podmienkam patria:
• vlastnosti osobnosti – schopnosti, charakterové vlastnosti, temperament,
• psychické stavy – motivácia, pohotovosť, pripravenosť na výkon,
• telesno-zdravotné predpoklady – funkčný stav CNS, zdravotný stav.

Interindividuálne vlastnosti podmieňujú rozdiely v tempe, učebnej kapacite, 
výkone, štýle učebnej činnosti učiaceho sa.

Vonkajšie podmienky sú: 
• Fyzikálne faktory – mikroklimatické, akustické, svetelné podmienky,
• Chemické faktory – znečistenie ovzdušia exhalátmi, produktmi metabolizmu 

CO2, elementmi deštrukcie polymérnych materiálov,
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• Biologické faktory – mikróbne znečistenie prostredia,
• Pracovná poloha žiaka, daná konštrukciou školského nábytku,
• Organizácia a úroveň stravovania (tamtiež, s.195 – 196).

NORMATÍVY PRE VONKAJŠIE PODMIENKY 

Školské zariadenia sa zriaďujú v zdravotne vhodnom prostredí, ktorým je 
prostredie chránené pred vonkajšími zdraviu škodlivými faktormi, nemajú sa 
umiestňovať do blízkosti zdrojov znečistenia ovzdušia a hluku. Ochrana pred 
vonkajším hlukom sa môže zabezpečiť taktiež zeleným ochranným pásmom, 
aby nebola prekročená maximálna prípustná ekvivalentná hladina vonkajšieho 
hluku LA (50 dB/A). V blízkosti zariadení pre deti a mládež sú nežiaduce zaria-
denia s výchovne nevhodným vplyvom, ako sú pohostinstvá, herne a pod. 

Vonkajšie priestory zariadení pre deti a mládež majú byť vybavené dostatkom 
zelene, nezastavanými plochami určenými na voľný pohyb detí, trávnatými plo-
chami, pieskoviskom a prestávkovými plochami, ktoré sa musia riadne udržia-
vať. Požiadavky na plochy sú diferencované podľa veku detí. V predškolskom 
zariadení a v prevádzkarni pre starostlivosť o deti predškolského veku musí byť 
na jedno dieťa predškolského veku z počtu detí, ktorý vychádza z veľkosti plôch 
vnútorných priestorov predškolského zariadenia alebo prevádzkarne pre starost-
livosť o deti predškolského veku, najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy a najmenej 
4 m2 plochy detského ihriska. Ak je na nezastavanom pozemku zriadené pies-
kovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m2 na jedno dieťa predškolského 
veku. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia a prevádzkarne pre sta-
rostlivosť o deti predškolského veku musí byť oplotený (Vyhláška č. 527/2007, 
§2-§3), aby sa zamedzilo prístupu zvierat na pieskoviská a rekreačné plochy. 
Výhodnejšie je pavilónové riešenie zariadení oproti typu monoblokovej stavby. 
Hoci je priestorovo a stavebne nákladnejšie, umožňuje lepšiu skupinovú izoláciu 
a prevenciu šírenia nákaz, vekovo diferencovaný režim, lepšiu nadväznosť na 
vonkajšie priestory, lepšiu osvetlenosť, vetranie a zvukovú pohodu. 

Základnými hygienickými požiadavkami v priestoroch zariadení sú zabezpe-
čenie dodávky pitnej vody (v predškolskom zariadení: 60 l/dieťa/deň, v škole: 
25 l/žiak/deň) a bezpečná likvidácia odpadových vôd a tuhého odpadu. Teplú te-
čúcu vodu musia mať k dispozícii zariadenia pre deti predškolského veku, prie-
story zariadení pre deti a mládež určené na prípravu a výdaj stravy, zariadenia na 
osobnú hygienu detí a mládeže, ktoré nadväzujú na priestory určené na výučbu 
telesnej výchovy a na priestory určené na praktický výcvik žiakov (Ševčíková, 
2006, s. 207 – 214, Vyhláška č.527/2007 Z.Z., §2-§3).

Vnútorné prostredie zariadení pre deti a mládež musí spĺňať kritéria mik-
roklimatickej, svetelnej a zvukovej pohody ako aj ergonomické podmienky na 
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činnosť detí a mládeže (nábytok, materiálno-technické vybavenie). Dôležitá je 
kvalita stavebného materiálu z hľadiska jeho tepelných, akusticko-izolačných 
vlastností a z hľadiska uvoľňovania škodlivých látok. Priestory zariadení pre 
deti a mládež určené na trvalý pobyt (pobyt dlhší ako 4 a viac hodín) musia byť 
priamo vetrateľné.

Osvetlenie musí poskytovať optimálne podmienky na zrakovú prácu detí. 
Všetky priestory určené na pobyt detí a mládeže musia mať denné osvetlenie. 
Pri dennom osvetlení musí byť minimálny činiteľ dennej osvetlenosti (e) 1,5 %. 
Vyučovacie priestory sa musia vybaviť regulačnými zábranami proti oslneniu 
priamym slnečným svetlom. Umelé osvetlenie, ktoré dopĺňa prirodzené, má do-
sahovať na pracovnej ploche hodnotu minimálne 250 – 300 lx, osvetlenie tabule 
je 2- až 3-krát intenzívnejšie. Farebné riešenie priestorov má prispievať k lepšej 
osvetlenosti voľbou odrazových svetlejších plôch a eliminovať nevhodné kon-
trasty medzi jednotlivými plochami. 

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadení pre deti a mládež a ich 
vybavenie musia zodpovedať veku, stupňu psychosomatického vývoja, zdravot-
nému stavu, ako aj veľkostnému typu a druhu zariadenia. Normatívy na riešenie 
areálu predškolských a školských zariadení, typu zástavby, ale aj vnútornej dis-
pozície vychádzajú z potreby vytvoriť priaznivé podmienky na výchovno-vzde-
lávací proces s ohľadom na vek, počty detí a na relaxáciu a regeneráciu síl počas 
vyučovania – aktívny oddych, pohyb, telesnú výchovu a šport a ďalšie záujmy 
detí a mládeže.

Sieť základných a stredných škôl sa buduje podľa veľkosti osídlenia. a spádo-
vej oblasti školy, ktorá je podmienená dochádzkovou vzdialenosťou. 

V priestoroch škôl a školských zariadení musí na jedného žiaka alebo mladist-
vého pripadať v učebniach najmenej 1,65 m2, v odborných pracovniach, laborató-
riách a počítačových učebniach najmenej 2 m2, v jazykových učebniach najmenej 
3 m2. V učebniach praktického vyučovania základných škôl musí pripadnúť na 
jedného žiaka najmenej 4 m2. Veľkosť pracovísk odborného výcviku stredných 
škôl a špeciálnych škôl sa stanoví pri odboroch zameraných na ručné obrábanie 
podľa druhu a náročnosti vykonávanej práce, najmenej 2 – 10 m2 na žiaka. Pri od-
boroch zameraných na strojové obrábanie sa stanoví najmenej 10 – 15 m2 na žiaka. 
V špeciálnych školách sa stanoví plocha na jedného žiaka v teoretických učebniach 
najmenej 2,3 m2. Výchovno-vzdelávací proces je svojím charakterom a usporia-
daním zdrojom zvýšenej statickej záťaže, ktorá pôsobí na deti dlhodobo počas ce-
lej školskej dochádzky. Spôsobuje ju najmä dlhodobé sedenie počas vyučovania, 
pri ktorom dochádza k jednostrannému namáhaniu niektorých skupín chrbtového  
a krčného svalstva, predovšetkým posturálneho – vzpriamovačov trupu. 

Ergonomické podmienky aplikované v školských triedach spočívajú v prime-
raných pracovných miestach a rozmiestnení žiakov v triede. Pracovné miesto tvorí 
základ priestoru, v ktorom žiak sedí alebo sa pohybuje pri učebnej práci. Z hľadis-
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ka zdravého rastu a vývoja je veľmi dôležitá pracovná poloha a komplex všetkých 
faktorov zabezpečujúcich pracovnú pohodu. Žiak sedí vo vhodnom veľkostnom 
type školského nábytku, zodpovedajúcom jeho výške a proporciám, ktorý umož-
ňuje pri vyučovacom procese vzpriamené držanie tela bez negatívnych vplyvov na 
funkcie kardiovaskulárneho, respiračného, gastrointestinálneho traktu, ako aj na 
zrak. Dostatočné oporné plochy majú podporovať bedrovú lordózu a zabrániť pre-
hĺbeniu kyfózy. Veľkostné typy školského nábytku a ich vhodné použitie vzhľa-
dom na výšku detí stanovuje technická norma. Pri výbere materiálu a konštrukcie 
školského nábytku sú dôležitým kritériom aj jeho bezpečnosť a údržba.

Pri rozsadení žiakov v triede sa musí okrem telesnej výšky zohľadňovať aj 
výskyt somatických a funkčných odchýlok (zrakovej, sluchovej chyby, ľavoru-
kosť, zdravotné postihnutie žiakov). Aj tu ide o ochranu a podporu posturálneho 
zdravia žiakov, prevenciu chybného držania tela a deformít chrbtice. Chybné 
držanie tela sa považuje za začiatok degeneratívnych stavov chrbtice, ktoré sa 
prejavujú v dospelosti vo forme bolestí chrbta, ale už v detskom veku je hlav-
nou príčinou vertebrogénnych bolestivých stavov a môže sa rozvinúť do vážnej 
somatickej poruchy, akou je patologické zakrivenie chrbtice – skolióza. Pri škol-
skej práci musí mať žiak možnosť spontánnej zmeny polohy. Žiaden nezmene-
ný spôsob sedenia nie je fyziologický. Rozmiestnenie pracovných miest žiakov  
v učebni pri klasickom spôsobe vyučovania musí umožňovať čítanie z tabule  
a akustický kontakt dodržaním vhodných vzdialeností od tabule (2 m prvá lavi-
ca, 9 m posledná lavica), dodržaním vzdialeností medzi jednotlivými pracovný-
mi miestami a dodržaním vhodného uhla pohľadu (pri čítaní textu na tabuli sa 
pripúšťa max 30o uhol). Pri netradičnom spôsobe vyučovania (lavice po obvode 
triedy) sa zabezpečujú uvedené požiadavky formou striedania žiakov na pracov-
ných miestach, aby sa zabránilo jednostrannému zaťaženiu svalových skupín.

Jedným z najvýznamnejších predpokladov priestorového, mikroklimatického 
komfortu, ale i vhodného režimu školskej práce je počet detí v triede. Z hľadiska 
potrieb vývoja detí a prevencie poškodenia ich zdravia by v triede nemalo byť 
viac ako 30 detí. Na 1. stupni, najmä v prvých dvoch ročníkoch, pokladáme za 
optimálny nižší počet – 20 až 25 detí.

Na kompenzáciu statickej a psychickej záťaže detí počas vyučovania sú dôle-
žité dostatočne veľké priestory vo vnútri budovy aj vonku, poskytujúce oddych 
a relaxáciu cez prestávky formou voľného pohybu mimo triedy, podľa možnosti 
vonku na čerstvom vzduchu podľa vhodných klimatických podmienok priame 
vetranie. V budove školy slúžia na pobyt počas prestávok viacúčelové haly, kme-
ňové priestory, respíriá, vzdušné, priamo osvetlené a vetrané komunikácie a pod. 
Vonku sú to vhodne riešené prestávkové plochy. 

Na základných školách sa okrem výučby poskytuje ďalšia starostlivosť a vý-
chova v rámci školských klubov, stredísk záujmovej činnosti, centier voľného 
času a tiež strava (jedáleň, bufet), k čomu musia byť taktiež vytvorené primera-
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né materiálno-technické a organizačné podmienky. Najmenšia plocha voľného 
priestoru na žiaka sú 2 m2.

Pre žiakov so zdravotným postihnutím (so špeciálnymi vzdelávacími potre-
bami) musia byť na školách a v školských zariadeniach zabezpečené podmienky 
podľa druhu a stupňa ich zdravotného postihnutia, vrátane bezbariérového pro-
stredia, relaxačné kútiky so zodpovedajúcim vybavením, priestor na odkladanie 
kompenzačných pomôcok.

Na stredných školách sa požiadavky na plošné a priestorové podmienky líšia 
vzhľadom na profesionálne zameranie, ktoré si vyžaduje rozdielne vybavenie 
odbornými pracovňami, laboratóriami a dielňami. Pri posudzovaní prostredia 
a podmienok na prácu žiakov na stredných školách so zameraním na praktickú 
výučbu sa musia otázky zabezpečenia pracovných podmienok a ochrany zdra-
via žiakov hodnotiť diferencovane, v zmysle platných hygienických predpisov 
o požiadavkách na pracovné prostredie. Špecifické hygienické požiadavky sú na 
stredné odborné školy (v minulosti stredné odborné učilištia), keďže ide o kom-
plexné zariadenia, poskytujúce žiakom teoretickú aj praktickú výučbu a výchovu 
mimo vyučovania. Prelínajú sa tu hygienické požiadavky na školu, na pracovis-
ko, resp. stredisko odborného výcviku špecifikované podľa odboru, na spoločné 
stravovanie, hromadné ubytovanie žiakov s trvalým bydliskom mimo sídla ško-
ly a na mimoškolskú starostlivosť o žiakov, vrátane podmienok na využívanie 
voľného času. Praktická výučba sa koná v strediskách praktického výcviku, ak 
stredná odborná škola poskytuje iba teoretickú výučbu. 

Stredné odborné školy (v minulosti odborné učilište) sú funkčne rozdele-
né na prevádzkové úseky tak, aby bola možná ich samostatná prevádzka bez 
vzájomných rušení. Najmä treba oddeliť hlučné prevádzky od tichých tak, aby 
nikde nebola prekročená maximálna prípustná hladina hluku. Priestory dielní, 
kde prebieha praktický výcvik, musia byť plošne dimenzované a vybavené pod-
ľa požiadaviek výučby v danej profesii. Je potrebné rešpektovať ergonomické  
a fyziologické hľadiská a požiadavky bezpečnosti práce (Ševčíková, 2006,  
s. 207-212, Vyhláška č. 527/2007 Z .z., §4-§10). 

Nábytok v školských dielňach musí byť diferencovaný podľa výšky žiakov 
zvlášť preto, že v dielňach pracujú deti staršieho školského veku, v ktorom sú 
rozdiely výšok najvýraznejšie. Výšku pracovnej plochy preto treba meniť podľa 
výšky dieťaťa, napr. pomocou podložiek pod stoly alebo pod nohy detí (prime-
raná výška pracovnej plochy zveráka zodpovedá výške predlaktia dieťaťa pri 
vzpriamenom postoji a paže ohnutej v lakti do uhla 90o, pri hoblici je to výška 
dlane pri zohnutom zápästí, pripažení a vzpriamenom postoji dieťaťa). Dielne 
majú byť vybavené aj otočnými stoličkami, aby deti nemuseli zbytočne stáť, 
napr. pri teoretickej výučbe.

Počítačové učebne majú byť dimenzované pre maximálne 15 žiakov, pričom 
na jedného žiaka musí pripadať najmenej 3,5 m2 plochy, každá má byť klimati-
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zovaná. Z dôvodu zníženia vplyvu elektromagnetickej radiácie musia byť v po-
čítačovej učebni počítače umiestnené v jednej línii pri stene, nie v radoch (Šev-
číková, 2006, s. 211).

Priestory na výučbu telesnej výchovy v školách predstavujú najmenšiu plochu 
na jedného žiaka pre plošne nenáročné druhy cvičení 4 až 5 m2, v ostatných 
prípadoch 8 m2. Tieto požiadavky platia na vnútorné aj vonkajšie priestory. Te-
locvičňa musí byť riadne odvetrávaná, ventilačné otvory musia byť ovládateľné  
z podlahy, podlaha musí byť pružná pri statickom aj dynamickom zaťažení, ľah-
ko čistiteľná a nešmykľavá. Steny telocvične a telesá kúrenia musia byť riadne 
zabezpečené proti úrazu, svietidlá a okenné tabule proti rozbitiu. K telocvični 
patrí náraďovňa a 2 vybavené šatne (min.18 m2) a umyvárne (1 sprchová ružica 
pre 5 až 8 žiakov a 1 umývadlo pre 8 až 10 žiakov), s pohotovostným záchodom.

Preventívne prevádzkové opatrenia v školských zariadeniach sú zamerané na 
čistenie a udržiavanie všetkých priestorov po stránke funkčnej, praktickej a es-
tetickej, s vylúčením všetkých rizikových faktorov pre vznik ochorení a úrazov. 
Ide najmä o prevenciu infekčných ochorení (dýchacieho a tráviaceho systému), 
ktoré sa v kolektívoch detí rýchle šíria. Čistota vnútorných priestorov, organizá-
cia upratovania, manipulácia s bielizňou a vykonávanie dezinfekcie v zariade-
niach pre deti a mládež musí byť organizované tak, aby nebolo ohrozené zdravie 
detí a mládeže. Pravidelne sa musia čistiť a udržiavať vonkajšie telovýchovné 
plochy pri školách, pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy určené pre 
deti a mládež, čo je povinnosťou prevádzkovateľa, a to iba prostriedkami, ktoré 
neobsahujú nebezpečné chemické látky alebo choroboplodné mikroorganizmy. 
Mikrobiálne znečistenie pôdy na telovýchovných plochách nesmie prekročiť 
najvyššie prípustné limity.

Prevádzka v zariadeniach pre deti a mládež musí umožňovať veku primera-
né striedanie práce a oddychu, striedanie rôznych druhov činností, dostatočnú 
dĺžku pobytu vonku, v predškolských zariadeniach aj dĺžku spánku. Hygienická 
situácia zariadení pre deti a mládež sa posudzuje z hľadiska plnenia stanovených 
hygienických požiadaviek, resp. sa posudzujú nedostatky v zmysle možného ne-
priaznivého vplyvu alebo ohrozenia zdravia detí a mládeže (Ševčíková, 2006,  
s. 207 – 212).

Negatívny účinok vonkajších a vnútorných podmienok spomaľuje a osla-
buje adaptačné schopnosti žiakov, čo sa prejavuje znížením práceschopnosti  
a zmenou zdravotného stavu. Je potrebné brať do úvahy aj kolísania prípustných 
hraníc a vekové osobitosti, aby sa neprekročili adaptačné mechanizmy. Objek-
tívne a subjektívne činitele preťažovania žiakov sa prejavujú najmä pri prechode  
z domáceho prostredia a v období puberty. Neuroendokrinná prestavba detského 
organizmu ovplyvňuje práceschopnosť a úspešnosť žiaka v negatívnom zmysle.

Až 13 – 15 (dievčatá) a 14 – 16 (chlapci) dosahujú harmonické vzťahy funkč-
ných úrovní CNS. Preťažovaním sú ohrození najmä rekonvalescenti po ochore-
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ní spojenom so znížením funkcie sympatikoadrenálnej sústavy, kedy dochádza 
k oslabeniu funkčného tonusu organizmu a jeho obrannoadaptačných reakcií. 
Preto je potrebné dôraz klásť na vytvorenie individuálneho prístupu k žiakom  
s odlišným nadaním, temperamentom, typom VNČ, ktorá ovplyvňuje ich úspeš-
nosť a pracovné tempo. V súčasnosti je aktuálny problém – racionalizovať, ze-
fektívnovať proces výučby, čo prináša vyššie uvedené chorobné zmeny u našich 
školákov.

Taktiež je potrebné venovať pozornosť vhodným moderným didaktickým 
metódam práce, ktoré poskytujú možnosti pre rozvoj osobnosti každého žia-
ka, nakoľko tie pôvodné predpokladajú prispôsobenie práce strednej skupine 
– priemeru. Avšak nadmerné využívanie technických prostriedkov výučby za-
ťažuje nervový systém, i keď umožňuje zväčšiť objem získaných informácií. 
Ich nadmerným používaním narastá psychoemocionálne napätie. Získaný čas 
je potrebné využiť na racionalizáciu práce a oddych. Aktuálna otázka prevencie 
je ochrana duševného zdravia, nakoľko neurotické ťažkosti spôsobujú zníženie 
práceschopnosti, nástup únavy a znížené uplatnenia vedomostí. Horšia klasifiká-
cia vedie častokrát k zvýšenému úsiliu, čas na prípravu domácich úloh sa nepri-
merane zvyšuje na úkor voľného času a rekreácie.

Hlavné požiadavky kladené na organizáciu vyučovania, s hlavným cieľom, 
definovaným ako oddialenie nástupu únavy a pribrzdenie poklesu práceschop-
nosti správnou organizáciu výučby, pri akceptovaní vývinovej fyziológie, záko-
nitostí vyššej nervovej činnosti pri zaraďovaní pracovných a oddychových inter-
valov vymedzujeme nasledovne:
a) optimálne trvanie a správna organizácia vyučovacej hodiny,
b) vhodný prestávkový režim,
c) správne striedanie vyučovacích predmetov,
d) normovanie celkového počtu denných a týždenných vyučovacích hodín,
e) pozitívne ovplyvňovanie celkového režimu dňa žiaka,
f) optimálne trvanie a zaraďovanie prázdnin. 

Trvanie a organizácia vyučovacích hodín

• dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút, prihliadanie na schopnosť sústrediť sa,
• čas nie je vhodný pre všetky vekové kategórie, je podmienený vekom, typom 

vyššej nervovej činnosti, zdravotný stav, spôsob vyučovania, podmienky pro-
stredia, motivácia žiaka (10 – 30 minút),

• prvý ročník – postupné dávkovanie školskej záťaže, odporúča sa skrátiť vy-
učovaciu hodinu na 30 – 35 minút,

• 40 minútové vyučovacie hodiny využívajú na niektorých školách popoludní,
• štruktúra vyučovacej hodiny v prvom ročníku je 5 – 10 minút. overovanie 

pripravenosti žiakov,
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– výklad novej látky u 5 – 7 ročných 15 minút; 7 – 10 ročných 20 minút; 
10 – 12 ročných 25 minút; u 12 – 15 ročných 30 minút,

– v poslednej časti overovanie pochopenia novej látky.

Vhodný je systém kombinovaných hodín, kde sa strieda výklad – oddych  
– iná činnosť a fyz-minútovky uprostred vyučovacích hodín. Metódy vyučova-
nia závisia od pedagogického majstrovstva a schopnosti motivovať žiakov (pod-
poruje podkôrové centrá, tonizuje mozgovú kôru, zvyšuje funkčnú práceschop-
nosť, odďaľuje ochranný útlm, ktorý po určitom čase výrazne znižuje funkčný 
potenciál). Verbálny spôsob vyučovania nevyhovuje nižším ročníkom, nakoľko 
pôsobí na druhú signálnu sústavu, ktorá sa rýchlejšie unaví. Význam má pou-
žívanie názorných metód (prvá signálna sústava). Signálna sústava ako súbor 
nervových mechanizmov získava a spracúva primárne zmyslové informácie  
z vonkajšieho a vnútorného prostredia (prvá s. s.) a rečou (druhá s. s.)

Prestávkový režim

Reštitučný efekt prestávok podmieňuje:
– východisková úroveň funkčného stavu organizmu, ktorý závisí od predchá-

dzajúcej záťaže,
– trvanie oddychového intervalu,
– jeho obsah,
– podmienky jeho realizovania.

Zotavenie z únavy je efektívnejšie pri častejších a kratších prestávkach ako 
jednej dlhej – nenarušuje sa efekt zapracovania sa. Prestávky neskôr zaradené 
a krátke (5 minút) nezvyšujú práceschopnosť. Je chybou predlžovanie hodiny  
a skracovanie prestávky (Ághová, 1993, s.198). Na školách sú zaužívané 10 – 
20 – 10, alebo 10 – 10 – 20 minútové prestávky, ktoré sú nevhodné pre mlad-
ších žiakov. Prestávky majú byť vonku, mimo triedy, nutný je pohyb a čerstvý 
vzduch. Pri mliečnych akciách sa využívajú 10 – 15 – 20 minútové prestávky.

Cieľom prestávok je: 
• aktívny oddych,
• krátkodobá zámenu činností, ktoré sa odlišujú od predchádzajúcich,
• rýchlejšia obnova funkčnej práceschopnosti ako pasívny oddych,
• pohybové hry vonku na čerstvom vzduchu.

Problémy, ktoré v školách bránia funkčnému využitiu prestávok sú:
– prezúvanie detí,
– nekvalitný povrch prestávkových plôch,
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– veľké prestávky – prechádzanie sa v respíriách,
– malé prestávky – v triede.

Striedanie vyučovacích predmetov

Veľký vplyv na práceschopnosť zohráva biorytmová denná periodika fyzi-
ologických funkcií, ktorých vzostup je od 9 – 11h, pokles od 12 – 15h a druhý 
vzostup od 15 – 17 h. Správne zostavený rozvrh môže ovplyvniť typickú kriv-
ku práceschopnosti (znížiť, spomaliť pokles). Najvyššia práceschopnosť je na  
2 – 3. vyučovacej hodine – 30 minút, potom nasleduje aktívna prestávka – po-
hyb, vzduch a vysoká aktivita je počas 4. vyučovacej hodiny. U mladších žiakov 
je to 3. a 4. vyučovacia hodina a u starších žiakov 5. a 6. vyučovacia hodina, 
potom nasleduje znižovanie práceschopnosti.

Zásady zostavovania rozvrhu

• Rešpektovanie prirodzenej dynamiky práceschopnosti v priebehu dňa (ťažké 
predmety nie ráno prvé a ani posledné)

• Rôzne stupne obtiažnosti predmetov podľa Grombacha (Ághová, 1993,  
s. 199) (stupeň zaťažovania 1. a 2.signálnej sústavy) – matematika, fyzika, 
cudzie jazyky

• Pedagogické majstrovstvo (schopnosti a skúsenosti) učiteľa významne 
ovplyvňuje obtiažnosť vyučovacích predmetov

• Správna vzájomná nadväznosť vyučovacích predmetov – predmety rovna-
kého charakteru, metód vyučovania a zaťažovania analyzátorov (slovenský 
jazyk, anglický) nemajú nasledovať po sebe

• Zdvojovanie náukových predmetov – neprípustné – jednotvárne dlhotrvajúce 
podnety negatívne ovplyvňujú práceschopnosť učiacich sa

• Princíp postupnosti – predmety prvý raz zaradené si vyžadujú optimálne 
umiestnenie

• Využívanie efektu aktívneho oddychu – hodiny telesnej výchovy, pracov-
nej výchovy zaradiť pri počiatočných štádiách únavy (3., 4. vyučovacia ho- 
dina).

Stupeň zvýšenia práceschopnosti je determinovaný

• časom zaradenia prestávok,
• metódami výučby,
• motiváciou učiaceho sa,
• intenzitou fyzickej záťaže,
• rozsahom statického komponentu v práci a v pracovnej polohe,
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• striedaním a trvaním jednotlivých pracovných operácií a podmienok prostre-
dia,

• využitím zdvojených hodín, ktoré negatívne ovplyvňujú výkon,
• telesnými a pracovnými výchovami – nie prvú hodinu (nepotrebné) ani pos-

lednú (neefektívne, nestačí na obnovu práceschopnosti).

Celkový počet vyučovacích hodín v týždni a v dni

• Odstupňovať podľa veku učiaceho sa
– u mladších žiakov 4 vyučovacie hodiny denne,
– u starších žiakov 5 vyučovacích hodín denne,
– 6-hodinový vyučovací deň nemá byť zaradený častejšie ako 2 – 3 krát 

týždenne
•  Vyučovacie hodiny pre prvý stupeň –

 1. roč. – žiadne odpoludňajšie vyučovanie
 2. roč. – 1x popoludňajšie vyučovanie
 3. a 4.roč. – max 2x popoludňajšie vyučovanie 

• Práceschopnosť sa mení aj počas týždňa – v pondelok (najnižšia), utorok, 
streda, piatok (vysoká ), vo štvrtok (pokles)
– popoludňajšie vyučovanie – v utorok,
– telesné aktivity – vo štvrtok,
– potrebné prihliadať aj na domáce úlohy. 

Pracovný čas žiaka predstavuje škola, domáce úlohy, hudobná výchova, krúž-
ky, cudzie jazyky, športy a pod.. U 7 – 8 ročných by nemal presiahnuť 5 – 5,5 
hodiny, u 10 ročných – 6,5 hodiny a u 13 – 14 ročných 7 – 8 hodín počas pracov-
ných dní. Potom je to už hranica preťažovania, nakoľko 10 – 12 hodín celodennej 
záťaže vrátane prípravy na vyučovanie má negatívny vplyv na zdravotný stav.

Edukačný proces a režim učiacich sa

• smennosť vyučovania nevhodná – dochádza k narušeniu životosprávy, naru-
šenie interakcie 1. a 2. signálnej sústavy, rytmus spánku, stravovania, pobyt 
na čerstvom vzduchu, kontakt detí s rodičmi,

• nevhodnosť nultých hodín,
• najvhodnejší začiatok vyučovania pre najmladšie deti 8.30 – 9.00,
• škola v súčasnosti prináša zredukovanie pohybovej aktivity a zvýšenie static-

kej záťaže – hypokinéza, čo vedie k poruchám lokomočných a vegetatívnych 
funkcií, metabolických procesov, CNS,

• 2 hodiny týždenne telesnej výchovy nestačia
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• odporúčajú sa malé, časté formy pohybu – fyzminútovky na hodinách, pohy-
bové hry cez prestávky,

• ranné 5 min. rozcvičky, otvorené okná, 10 – 15% celkovej dennej pohybovej 
aktivity,

• dynamický stereotyp – optimálne trvanie rôznych foriem činností a ich správ-
ne striedanie,

• každá predchádzajúca činnosť sa stáva podmieneným podnetom pre nasledu-
júcu, ak sa vykonáva v tom istom čase,

• dosahuje sa rýchlejšie zapracovanie a osvojovanie vedomostí.

Domáca príprava žiaka pre prvé ročníky by nemala presiahnuť 1hodinu, 3. a 4.  
ročník 1,5 – 2 hodiny a pre 5. ročník maximálne 2 hodiny denne. Nevyhnutný je 
pobyt vonku, minimálne 2 hodiny denne. Nočný spánok pre 6 – 7 ročných – 11 
hodín, 8 – 10 ročných – 10,5 hodín a 13 – 15 ročných – 9, – 9,5 hodiny denne. 

Pozornosť je potrebné venovať taktiež príjmu jedla, pre ktoré má byť vyhra-
dený vždy rovnaký denný čas, pravidelnosť, po jedle krátky odpočinok. Činnos-
ti spojené s osobnou hygienou si vyžadujú rovnako dostatočnú časovú rezervu 
v režime dňa (čas ranného vstávania, toalety, obliekania, čas na prípravu na spá-
nok, čas na hygienu pred každým jedlom). Výchova detí k aktívnemu prístupu 
organizovať si voľný čas, voliť si činnosti podľa vlastného záujmu a osvojenie si 
zásad fyziologického režimu dňa sú hlavnými predpokladmi naučiť sa efektívne 
pracovať a odpočívať (Ševčíková, 2006, s. 218 – 219). 

Prázdniny

Nakoľko výkonnosť počas roka narastá od septembra do marca a minimum 
je v júni, prázdniny sú:
– v najkratších dňoch roka – zimné prázdniny, 
– v období maximálneho deficitu vitamínov – jarné prázdniny,
– v mesiacoch vysokých ročných teplôt – letné prázdniny.

Požiadavky upevnenia a zachovania zdravotného stavu, dosiahnutie vysokej 
práceschopnosti

• Harmonické vyváženie jednotlivých druhov činností a odpočinku, ich opti-
málne striedanie

• Pravidelnosť základných režimových komponentov v priebehu dňa (čas pre-
búdzania, zaradenie intervalov aktívnej práce, príjem stravy, čas zaspávania)

• Zaraďovanie rôznych foriem aktivity a odpočinku vo vhodnom čase z hľadis-
ka biorytmu

• Zreteľ na vekové a individuálne osobitosti i na funkčný stav organizmu
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• Opakované psychické stresy a perzistencia únavy po intenzívnej práci 
ovplyvňuje reflexy, čo sa prejavuje senzibilizáciou organizmu na nešpecific-
ké podnety – predchorobný stav

• Dôraz klásť na cieľavedomé ovplyvňovanie ochranno – adaptačných mecha-
nizmov, zameraných na obnovenie narušenej regulácie organizmu prirodze-
nými prostriedkami (telesná výchova)

• Citlivé metódy na odhalenie premorbidných štádií ochorení (poruchy zmys-
lov, ortopedických chýb, alergických, metabolických, duševných chorôb  
a neurologických ochorení).

Ako bolo v úvode spomenuté, veľký význam v udržaní a rozvoji zdravia ško-
lákov má prevencia, ktorá v hygiene edukačného procesu predstavuje:
• zdokonaľovanie metód výučby,
• zvyšovanie a racionálne rozvrhnutie počtu hodín telesnej výchovy,
• usmerňovanie pri vytváraní návykov správnej organizácie života,
• racionalizáciu režimu práce a odpočinku s prihliadaním na anatomicko – fy-

ziologické osobitosti,
• kontrolu rozvrhov na školách,
• dodržiavanie hygienických požiadaviek na organizáciu vyučovania,
• nadväznosť psychickej a fyzickej aktivity môže zabezpečiť harmonický roz-

voj organizmu,
• úzku spolupráca učiteľ – žiak – rodič.

Školské tašky a batohy taktiež prispievajú k statickej záťaži a preto je nutné 
ich z hygienického hľadiska monitorovať:
• tvar, materiál, hmotnosť,
• optimálna hmotnosť nesmie prekročiť 10% telesnej hmotnosti, maximálna 

hranica 1/8 telesnej hmotnosti,
• odporúčaná hmotnosť pre žiakov 1. a 2.ročníka 2,5 kg,
• vyššie ročníky 5kg,
• taška sa nosí na chrbte, nie cez rameno (jednostranná záťaž),
• dĺžka remeňov – nie dlhé – batoh nedolieha na celý chrbát – predlžuje lum-

bálnu lordózu (vytvorenie guľatého chrbta).

Hygienické aspekty praktickej výučby a ochrana zdravia mladistvých pri práci

Práca mladistvých (14 až 18-ročných) je spojená predovšetkým s ich prak-
tickým výcvikom v rámci prípravy na povolanie (praktické vyučovanie žiakov 
stredných škôl). 

Ochrana zdravia mladistvých pri práci spočíva v tvorbe zdravotne vyhovujú-
cich pracovných podmienok s cieľom znížiť, resp. vylúčiť pôsobenie škodlivých 
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faktorov prostredia na ich zdravie. Zásadou musí byť, aby práca bola primeraná 
ich fyzickému a psychickému vývinu, aby neohrozovala ich bezpečnosť, zdravie 
a mravnosť, nakoľko je organizmus mladistvých citlivejší na škodlivé faktory 
prostredia a významne ovplyvňuje jeho ďalší vývoj. Na účinnú ochranu zdravia 
mladistvých pred škodlivými faktormi pracovného prostredia počas praktického 
výcviku je potrebné:
– vykonávať vstupné lekárske prehliadky a posúdiť spôsobilosť pre prácu,
– vykonávať preventívne lekárske prehliadky najmenej raz za rok,
– vylučovať jedincov z praktického výcviku pri zistení rizika alebo poškodenia 

zdravia v súvislosti s prácou,
– nezaraďovať mladistvých do 16 rokov na pracoviská s výskytom zdraviu 

škodlivých látok,
– obmedziť kontakt so škodlivými faktormi, 
– používať osobné ochranné pracovné prostriedky,
– zabezpečiť racionálnu organizáciu práce, 
– využívať správne a vhodné metódy odborného výcviku,
– zaraďovať oddychové prestávky, zabezpečiť pitný režim a stravovanie,
– vychovávať mladistvých k bezpečnosti a k ochrane zdravia pri práci (Ševčí-

ková, 2006, s. 219 – 220).

Ako závažné záťažové faktory v pracovnom procese mladistvých sa ukazu-
jú: nadmerné statické zaťaženie, senzorické zaťaženie, vibrácie a otrasy, vplyv 
nevhodných mikroklimatických podmienok, pôsobenie chemických škodlivín 
a žiarenie. Legislatívne sú stanovené práce, zakázané pre mladistvých, pri kto-
rých sa vyskytuje ionizačné žiarenie, mechanické chvenie (vibrácie), nadmerný 
hluk, vysokofrekvenčné elektromagnetické pole (pri trvalej práci), nadmerne za-
ťažujúce mikroklimatické podmienky, významne zvýšený alebo znížený atmo-
sférický tlak, nebezpečie nákaz, práce s toxickými látkami a látkami, ktoré môžu 
mať vplyv na činnosť žliaz s vnútornou sekréciou, práce s jedmi, vrátane omam-
ných látok a s látkami zdraviu škodlivými, práce spojené s neprimeranou fyzic-
kou námahou a práce so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu (práce pod zemou, 
pri ťažbe nerastov, alebo pri razení tunelov a štôlní). Zakázaná je práca nadčas  
a v noci. Nočnú prácu môžu mladiství starší ako 16 rokov vykonávať iba v roz-
sahu do jednej hodiny, ak je to potrebné pri príprave na povolanie, pričom táto 
práca má bezprostredne nadväzovať na prácu v dennom čase. Pre prácu s breme-
nami sa stanovujú pre mladistvých limity na rôzne druhy záťaže. 

Tvorba primeraných pracovných podmienok a zákaz prác, pri ktorých sú 
dospievajúci vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých by 
mohli vážne ohroziť svoju bezpečnosť a zdravie sú hlavnými zásadami ochrany 
a podpory zdravia tejto populačnej skupiny.
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ZÁVER

Výstupy uvedených štúdií predstavujú odbornú bázu pre obsah kurzu Hygie-
na edukačného procesu a taktiež pre školsko-zdravotnú službu, ktorá by mohla 
byť nosnou pre primárnu zdravotnú starostlivosť o deti v školskom veku, ktorá 
však od r. 1990 v Slovenskej republike chýba a pritom sa v rôznych formách  
v zahraničí efektívne realizuje. Zaradenie problematiky záťaže a stresu spoje-
ných s pedagogickým procesom do graduálnej ale aj pregraduálnej prípravy 
pedagógov, taktiež i v medicínskom vzdelávaní, môže prispieť k ovplyvneniu 
rastúcej prevalencie zdravotných porúch u detí v školskom veku v priebehu po-
sledných desaťročí. Úzka spolupráca lekárov, školských zdravotníkov, učiteľov 
a psychológov je dôležitá pre zlepšenie poradenských aktivít, lepšej informova-
nosti detí, pedagógov a rodičov o stave vývoja a zdravia detí. Ochrana a podpo-
ra zdravia školských detí a mládeže si vyžaduje efektívnu primárnu zdravotnú 
starostlivosť, medzirezortný prístup a celospoločenskú sociálno-ekonomickú  
podporu.
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SUMMARY

Signals from the educational reality point to the long-term absence of teacher training 
in the field of hygiene of the educational process, which is significantly reflected in 
the deteriorating health (mental and physical) condition of school children and youth 
(UVZSR, 2019, Ševčíková, 2017). The aim of the study is to identify the key factors of 
hygiene of the educational process, the respect of which is necessary not only to ensure 
a quality and effective educational process, but also fundamentally affects the formation 
of a healthy population.
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ODKAZ FILOZOFIE VÝCHOVY KOMENSKÉHO  
PRE MODERNÚ SPOLOČNOSŤ

Janka MEDVEĎOVÁ

Anotácia: Žijeme v dobe technických, informačných a komunikačných prostriedkov, ktoré obo-
hatili ľudské poznanie, rozšírili možnosti človeka, ale celkom nevyriešili spoločenské a morálne 
krízy. Príspevok pojednáva pri príležitosti 350. výročia od smrti J. A. Komenského o jeho  naj-
významnejších myšlienkach v oblasti filozofie výchovy. Aj v 21. storočí vyvolávajú jeho hu-
manistické diela obrovský záujem. Ak sa však máme zastaviť a porozmýšľať nad odkazom  
J. A. Komenského, významom jeho inotajných a metaforických myšlienok pre dnešnú modernú 
spoločnosť, mali by sme sa pokúsiť formálne známe pojmy ako škola hrou, zmysel celoživotné-
ho učenia, význam praktického vzdelania či osobnosť láskavého, no prísneho učiteľa pochopiť 
hlbšie a motivovať tak nielen študentov učiteľstva k hlbšiemu záujmu o jeho osobnosť, filozofiu 
výchovy, paradigmu výchovy a vzdelania. V centre pozornosti dnešnej výchovy sú sociálne pro-
jekty, reformy vzdelávania a vízie, ktorých cieľom je zlepšiť spoločnosť. Výchova a vzdelanie 
je neodmysliteľným prostriedkom na takúto zmenu. Komenského chápanie výchovy a vzdelania 
tvorí dôležitú všenápravanu úlohu a výchovu a vzdelanie prezentuje ako umenie, ako jednu 
z ciest pri zmene spoločnosti. Dnešný človek má množstvo informácií a poznatkov, ale častokrát 
sa nespráva eticky, ľudsky, je vzdelaný formálne, ale disponuje len akousi sumou informácií. 
A budúcnosť závisí od ľudskosti.

Kĺúčové slová: J. A. Komenský, pansofia, filozofia výchovy, tvorivosť, výchova umením.

ÚVOD

Ján Amos Komenský – významný filozof, spisovateľ, filológ, teológ, polyhis-
tor, geograf, dramatik a pedagóg – učiteľ národov. On sám sa označil predovšet-
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kým za teológa a jeho úsilie vo všetkých vymenovaných oblastiach smerovalo 
od skvalitnenia výchovy a vzdelávania k univerzálnej náprave vecí ľudských 
– vedy, politiky, náboženstva teda všenápravy celého ľudstva. Ľudský život má 
byť o hľadaní najvyššieho dobra (summum bonum). Vo svojich úvahách pripus-
til, že to je náročná úloha, ale určite nie nedosiahnuteľná. Ako uvádza K. Rýdl 
(2019, s. 85) Komenský sa narodil do zložitého obdobia náboženskej netole-
rancie a chaotického, nefungujúceho systému, no jeho osobné a spoločenské 
tragédie ho priviedli k zamysleniu sa nad najzložitejšími myšlienkami ľudskej 
existencie a pomohli mu sformulovať jeho životné krédo: usilovať o harmóniu, 
zjednotenie, mravné uvedomenia sa a ľudské porozumenie. Myšlienka, že vý-
chova je prostriedkom skutočnej nápravy, zo všetkých ľudských činnosti je tá, 
ktorá nie je márna.

Patril k neúnavným bojovníkom za svetový mier, porozumenie a spoluprácu 
medzi národmi. Pokúsil sa o reformu vo viacerých európskych krajinách a jeho 
dielo je natoľko nadčasové, že aj v súčasnosti je výnimočným a inšpiratívnym 
dielom v oblasti výchovy a vzdelania. Jeho tvorba ho viedla predovšetkým k hu-
manizácii školy, k skvalitneniu pedagogickej práce, k motivácii žiakov a snahe 
uľahčiť a spríjemniť im učenie. Výchovnovzdelávací proces nazval umením. 
Vzdelanie chápal ako bránu k poznaniu, prostriedok na celkové zdokonalenie 
človeka. Tvrdil, že zlo, nedostatky a chyby vyplývajú z nevedomosti. Práve vý-
chove a vzdelaniu pripisoval najväčšiu dôležitosť pri odstraňovaní nevedomos-
ti. Vytvoril pedagogický systém pri ktorom spracoval kľúčovú otázku vzťahu 
človeka a sveta a tento vzťah založil na myšlienkach pansofie – univerzálnej 
múdrosti.

UMENIE VYCHOVÁVAŤ A VZDELÁVAŤ

Výchova detí je od ich narodenia náročná a najmä celoživotná úloha. Ko-
menský ju právom nazýva umením. Výchova a vzdelanie ako veda, ale aj ako 
umenie. Umenie výchovy a vzdelávania detí je súčasťou umenia žiť. Umenie žiť 
zmysluplne, aktívne a tvorivo. Komenský si aktivitu človeka cenil najviac zo 
všetkého ľudského konania. Poňatie človeka ako otvorenej duše, ktorá ku svoj-
mu životu potrebuje stále nové poznávanie sveta aj seba samého, človeka, ktorý 
je schopný klásť otázky svojmu okoliu a z o získaných odpovedí si rozširovať 
vlastné poznanie, s rešpektom ku ostatným ľudom a predmetom v jeho bezpro-
strednej blízkosti. (Rýdl, 2019, s. 78)

Celý život sa učíme zvládnuť životné okolnosti podľa svojich síl, možností 
a okolností čo najlepšie. Myšlienku celoživotného vzdelávania Komenský rozp-
racoval v diele Pampedia a stala sa významnou súčasťou jeho pansofie a nápra-
vy ľudstva. Komenský spracoval princípy a zásady výchovy detí od najútlejšieho 
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veku (schola infantiae) až po školu staroby (schola senii) a školu smrti (schola 
mortis). Viacero z jeho výchovných zásad platí dodnes, ba čo viac sú v modernej 
pedagogike čoraz viac zdôrazňované, jeho práce sú presiaknuté humanizmom 
a stávajú sa aj pre dnešnú pedagogickú teóriu a prax aktuálne. Svojou filozofiou 
výchovy si získal špecifické miesto v európskom myslení v období pred osvie-
tenstvom a racionalizmom. Jeho dielo svojou mnohostrannosťou a nadčasovos-
ťou ponúka nové podnety a myšlienky aj v súčasnosti.

Svet, to je škola múdrosti a cesta k náprave spoločnosti vedie cez filozofiu 
školy a cez filozofiu výchovy. Myšlienka univerzálnej harmónie sveta – panhar-
mónie a univerzálnej múdrosti – pasofie. (Bilasová, 1995, s. 27) Poznanie v jeho 
ponímaní tvorí triáda – myslenie, činnosť a reč (ratio-operatio-oratio). Komen-
ský sa snažil spojiť senzualizmus a racionalizmus, nájsť cestu od zmyslového 
nazerania k pojmovému zvládnutiu zmyslového bohatstva. Jeho filozofia je hľa-
danie nového obzoru, otváraním nových možností – „umenie vynaliezať“. Ako 
tvrdí Bilasová (1995, s. 28) zdrojom jeho optimistického empirizmu je práca 
s deťmi. V nej vidí, že zdrojom poznania sú zmysly a aktivity zmyslového vní-
mania. Senzualisticky interpretuje nielen vnímanie, ale aj predstavovanie a pa-
mäť. Zásadu zmyslovosti prepracoval do didaktickej zásady názornosti, ktorá je 
najdôležitejšia v období predprimárnej výchovy. 

Vyslovil požiadavku aktivity a vlastnej činnosti detí vo výchove, žiakovi patrí 
práca, učiteľovi vedenie (Komenský, 1991a, s. 40) Chcel, aby prestala byť ško-
la strašiakom a mučiarňou, ale premenila sa na školu radosti, aby motivovala 
a cibrila pozornosť žiakov, aby sa stala škola hrou (schola ludus). Škola ako diel-
ňa ľudskosti (officina humana), v ktorej, ...“by ľudia boli vzdelávaní v ozajst-
ných ľudí a kresťanov, musí umožniť nadobudnúť múdru myseľ, výrečný jazyk, 
schopnosť pracovať, uhladenosť mravov“. (Komenský, 1960, s. 270) Stanovuje 
a analyzuje ciele školy...“ byť múdrym, tak jednať a hovoriť, to je zmyslom, 
soľou múdrosti – je korením, potrebným pre celý ľudský život, bez neho by 
všetko v živote bolo nechutné, páchnuce a ľahko by podľahlo skaze“. Vystríha 
pred povrchnosťou a formalizmom vo vzdelávaní a hovorí: „že učiť len hovoriť 
a neučiť pritom byť múdrym, učiť jazykom bez poznávania vecí, neznamená 
zdokonaľovať ľudskú prirodzenosť, ale ju len nalíčiť“. (Tamže, s. 270)

J. A. KOMENSKÝ A TVORIVOSŤ 

Školy podľa Komenského majú byť presiaknuté duchom tvorivosti, majú byť 
školami tvorivého myslenia a tvorivej práce v každej zložke svojej činnosti. Žia-
ci by v školách mali nadobudnúť pravú múdrosť a vzdelanie, osvojiť si pravé 
hodnoty, stávať sa mravnými, schopnými rozvoja a zdokonaľovania sa počas 
celého života. (Komenský, 1992, s. 23) Kľúčovým prostriedkom umenia vycho-



91

vávať a vzdelávať je u Komenského hra. O hru prejavuje dieťa spontánny zá-
ujem a je nenásilným a účinným prostriedkom ako splniť základnú požiadavku 
výchovy, aby prebiehala nenásilne...“omnia sponte fluant absit violentia rebus“ 
(Komenský, 1956) 

Komenský bol propagátorom tvorivej školy. Dnes už z výsledkov empiric-
kého výskumu vieme, že možnosti tvorivosti sú neobmedzené, možno ich reali-
zovať v rôznych formách, môžeme použiť rôzne prostriedky a nástroje v škole 
i mimo školy. Tvorivosť zefektívňuje proces vzdelávania a osvojovania si po-
znatkov Rozvíjať vo väčšej miere tvorivosť a aktivitu žiakov znamená preniesť 
motiváciu na úroveň prirodzenej túžby po poznaní, naučiť žiakov samostatne 
pracovať, orientovať sa v množstve informačných a komunikačných zdrojov, 
logicky vyvodzovať príčiny, podstatu a dôsledky, vzájomné súvislosti procesu 
a javov. Veľmi dôležitou súčasťou optimálneho vyučovania je intenzívnejšie vy-
užívanie medzipredmetových vzťahov, snaha učiteľov zvyšovať záujem o obsah 
vyučovacieho predmetu, naučiť žiakov hľadať rôzne tvorivé inšpirácie, vnútor-
né prežívanie a podvedomie. Tvorivé myslenie ako hľadanie rôznych možností 
daného problému, originalita riešenia, schopnosť chápania väzieb medzi fakta-
mi vzájomne vzdialenými, vytváranie nových metód, postupov, pokusov. Snaha 
naučiť žiakov tvorivosti ako životnému štýlu. (Komenský, 1956, 1991a, 1991b)

 J. A. KOMENSKÝ A ŠKOLSKÉ DIVADELNÉ HRY  
AKO PROSTRIEDOK TVORIVOSTI

„Moja metóda smeruje k tomu, aby sa školská robota zmenila v hru a pote-
šenie.“ (Komenský, 1956) Jednou z nových a tvorivých metód, ktoré Komenský 
vo vyučovaní používal boli napríklad školské divadelné hry. Považoval ich za 
výchovný prostriedok. Divadlo pre neho predstavovalo priestor, v ktorom mož-
no aplikovať didaktické princípy názornosti, prirodzenosti, aktívnosti, priestor 
v ktorom prebieha prirodzené poznávanie vecí, rozvoj všetkých schopností a za-
pojenie viacerých zmyslov žiakov. Komenský dramatizoval celú učebnú látku, 
nielen rímske divadlo či biblické námety, ako to robili protestantské alebo jezu-
itské školy. Dokonca odmietol všetky hry, aj s biblickým námetom, ktoré boli len 
pre zábavu a pôžitok. Mal na mysli len také hry, ktoré svojim obsahom prinášali 
mravný alebo výchovný osoh. Výhody školských divadelných hier zhrnul v die-
le Schola ludus a tvrdil, že: „verejné vystupovanie podnecuje žiakov k úsiliu skôr 
ako najprísnejšia disciplína; v hre živo podanú látku si žiaci zapamätajú oveľa 
skôr, ako keby o nej len počuli alebo by si ju prečítali; nádej na pochvalu a strach 
z hanby vedie žiakov k väčšej usilovnosti; záujem o úspešné predstavenie je 
súčasne povzbudením pre učiteľov, ktorí v školskom divadle verejne prezentujú 
výsledky svojej práce so zverenou mládežou; rodičov zase teší verejný úspech 
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ich synov, takže neľutujú peniaze vynaložené na ich vzdelanie; na javisku vynik-
nú talentovaní jednotlivci skôr ako inde, lepšie sa preto zistí, na ktorý odbor sa 
žiak hodí a ktorí z chudobných žiakov si zaslúži podporu; ľudský život (najmä 
tých, ktorí sú určení cirkvi, obci a školám na výchovu) sa musí prežiť rozhovor-
mi a skutkami a tak mládež týmto spôsobom krátkou cestou a príjemne, príklad-
mi a napodobňovaním vedú k tomu, aby si zvykla pozorovať rozmanitosť vecí, 
odpovedať na rozličné otázky bez prípravy, slušne sa pohybovať, ovládať priro-
dzene tvár, ruky a celé telo, striedať a meniť hlas, slovom čestne hrať akúkoľvek 
úlohu a pritom všetkom zbaviť sa dedinskej ostýchavosti a počínať si nenútene.“ 
(Tamže, s. 64) Výklad a znázornenie učebnej látky prostredníctvom divadelnej 
hry v tejto dobe bolo niečo nové a pôvodné. Komenský práve v scénickom pre-
vedení a dialogizovanej reči videl účinný prostriedok osvojenia si učiva. Dnes, 
kedy sa zdôrazňuje idea zážitkového učenia, nám školské divadelné hry ponúka-
jú priestor na tvorivé osvojenie si učiva z viacerých jeho aspektov.

Divadlo pôsobí motivačne, sebarealizačne, prináša duševné uvoľnenie. Je 
prostriedkom verejnej kontroly učiteľa a prezentuje verejné výsledky školy. 
V predhovore k Schola ludus definoval ciele školskej hry takto: ...“avšak my 
sa snažíme jedným hrncom farby vymaľovať mnohé steny, t. j. formovať nielen 
zmysly tým, že ich ostrejšie zameriame na veci, a jazyk, že veci pomenúvame. 
Chceme formovať aj mravy a konanie v živote a múdrosť nutnú pre vykonávanie 
vecí a nakoniec sebavedomie.“ (Komenský, 1956, s. 257-258) Žiaci majú vy-
stupovať so skromným sebavedomím, text prednášať spamäti, s gestami, ktoré 
vyžadujú ich role. Komenský zdôrazňuje aj potrebu pochváliť hercov, aby boli 
povzbudení do ďalšej práce.

Školská divadelná hra predstavovala pre Komenského univerzálny prostrie-
dok slúžiaci na rozvoj zmyslového vnímania a na jazykovú výučbu, hlavným 
cieľom školy bolo naučiť žiakov dokonalú latinčinu a vecné učenie sa vo všet-
kých odboroch. Divadelná hra slúžila ako prostriedok rozumovej, spoločenskej 
a mravnej výchovy. (Pšenák, 2005, s. 129) Divadelnú hru zahrnul do vyučovania 
a odporúčal každý tretí mesiac predviesť jednu divadelnú hru ako cvičenie vhod-
né na upevnenie si vedomostí. Bol precízny aj v interpretácii zásad týkajúcich 
sa technickej a realizačnej stránky školského predstavenia, stanovil vhodný čas, 
miesto, rozmiestnenie obecenstva v hľadisku, organizáciu nácviku hry a rozde-
lenie úloh. Jednu úlohu pridelil viacerým žiakom a považoval to za užitočné 
z dôvodu, že samotné súťaženie podnieti usilovnosť, nikto ani v súkromí nebude 
zaháľať...“ale všetci sa budú učiť, tí, ktorí v súťaži podľahli, budú predstavenie 
sledovať pozornejšie z túžby dosiahnuť podobnú dokonalosť, keď sa niekto na-
učí jeden rok jednu rolu a druhý druhú, všetci budú vedieť približne rovnako, 
je potrebné zariadiť, aby sa zvyšujúcim dovolilo hrať svoju rolu v tej istej hre 
nejaký nasledujúci deň, aby nemali pocit, že plody ich úsilia vyšli nazmar a ne-
zleniveli.“ (Komenský, 1992, s. 259)
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Komenský je sám autorom 10 divadelných hier napísaných v latinčine a napí-
sal ich priamo pre potreby školy. (Diogenes cynicus redivivus, Patriarcha Amra-
ham a osemdielny cyklus Schola ludus seu Encyklopedia viva, hoc est Januae 
linguarum praxi comica – do divadelnej formy spracovaná učebnica latinčiny 
Brána jazykov otvorená).

Komenský chápal divadlo ako metaforu sveta (theatrum mundi). „Všetci na 
jednom javisku celého sveta stojíme a čokoľvek sa tu koná, všetkých sa týka.“ 
(Komenský, 1956) Našiel v divadle jednu z najlepších vyučovacích a výchov-
ných metód. Metódu veľmi účinnú a komplexnú. V divadle videl ideálne spoje-
nie názorného a zmyslového učenia. Estetická funkcia divadla bola však až za 
výchovnou a didaktickou funkciou. Za rozhodujúce považoval Komenský silne 
motivačnú a názornú stránku divadla, jeho pôsobenie na všetky zmysly súčasne. 
(Kovalčíková 1995, s. 70)

Názory Komenského na využitie divadelných hier v školskom prostredí sa 
využívali po jeho smrti len v malej miere, no v posledných rokoch jeho myšlien-
ky dramatizácie učebnej látky a učebného obsahu zažili určité znovuzrodenie 
nielen v reformnom pedagogickom hnutí (20-30. roky 20 storočia), ale čoraz 
viac sa využívajú aj v súčasnost. Inscenačné metódy sú v edukačnom procese ce-
nené aj z hľadiska získavania skúseností a zážitkov. Zážitková pedagogika, teda 
učenie a výchova zážitkom má v dnešnej škole i mimo nej mimoriadny úspech.

Základ tvorivej dramatickej výchovy tvorí práve aktívne učenie, učenie pra-
xou a skúsenosťou, rozvoj intuície a tvorivosti v protiklade k prevažujúcemu 
racionálnemu učeniu, spontánnosť a individuálny prístup jedinca, príprava pre 
život v celej jeho komplexnosti. 

Dramatická výchovy si v súčasnosti vymedzuje nasledovné ciele: 
– rozvoj tvorivého myslenia
– rozvoj sociálnych postojov a vzťahov/skupinové umenie, ktoré je tímovou 

prácou
– rozvoj emocionálnej stability
– rozvoj telesnej koordinácie

Dramatická výchova ponúka celú škálu prostriedkov, ktoré pomôžu škole 
stať sa hrou. (Tamže, s. 71) Komenského i súčasné poňatie cieľa dramatickej 
výchovy spočíva v rozvoji osobnostných vlastností a spoločenských zručností.

UMENIE VÝCHOVY A VÝCHOVA UMENÍM

Ako sme už vyššie naznačili Komenský bol tvorcom divadelných hier, okrem 
toho písal aj básne, duchovné piesne, veršované modlitby, literárno-teoretické, 
literárno-historické, teologicko-filozofické eseje a kázne. Prisudzoval umeniu 
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a kráse významné miesto vo svojej paradigme výchovy. Umeniu a kráse venoval 
pozornosť v mnohých svojich dielach. Zdôrazňoval vo výchove komplexnosť 
a potrebu cibriť všetky zmysly, pretože zmysly vedú dušu k poznaniu. V jeho 
škole mali priestor všetky druhy umenia lebo každý druh napomáhal zlepšovať 
iné zmysly a mal iné špecifické estetické vlastnosti. Úlohou umenia vo výcho-
ve nebolo len cibriť zmysly, ale aj rozum, pamäť, rozvíjať poznanie a tvorivé 
schopnosti žiakov. Prostredníctvom umenia sa mali žiaci stať spolutvorcami 
edukačného procesu.

Zmysel pre harmóniu mala rozvíjať hudba – každodenný spev, hra na hudob-
nom nástroji či kompozičné cvičenia. Pochopenie a ovládnutie harmónie pova-
žoval Komenský za dôležitú cestu ku každej tvorbe a vedeniu. Náročnosť úloh 
mala byť priamoúmerne zosúladená s inými vedomosťami. Učiteľom odporúčal 
individuálny prístup k žiakom, aby bol každému správne zvolený básnik či spi-
sovateľ, ktorým sa mal zaoberať.

Zdôrazňoval taktiež krásu ducha (pred telesnou krásou), múdrosti, mysle 
a jazyka. Kultivácia jazyka, reči a štylizácie predstavovala obraz ducha. Jazyk 
pokladal za nástroj poznania vecí, obraz mysle človeka. Vo svojej všenápravnej 
vízii mal významné miesto aj univerzálny jazyk (panglottia) ako olej svetla.

V dnešnej škole si opätovne kladieme otázky o nevyhnutnosti umenia a krá-
sy, o potrebe výchovy umením. Je to prostriedok pri formovaní potreby a schop-
nosti tvorivo myslieť, konať, hovoriť. Princípy výchovy umením sa realizujú 
veľmi úspešne najmä v rakúskych školách a koncepciách Roschera, Allescha, 
Hoermana, Steinera a pod.

J. A. KOMENSKÝ A KNIHY AKO FAKLE SVETLA

Ďalší zaujímavý motivačný a výchovný prostriedok, ktorý Komenský odpo-
rúča uplatňovať v Škole pansofickej je čítanie. Čítanie považoval za mimoriadne 
úlohy. Mimoriadne čítanie odporúčal ako motiváciu ďalšieho vzdelávania žia-
kov, ich rozvoja, poznania, usilovnosti a lásky k poznaniu. V spise Ako dômy-
selne používať knihy, hlavný nástroj vzdelávania ocenil nielen význam kníh, ale 
predložil aj konkrétne metodické odporúčania práce s knihou na vyučovaní, ale 
aj v čase mimo vyučovania. Odhaľuje tajomstvo, ako možno dosiahnuť veľké, 
všestranné vzdelanie využívaním múdrosti skrytých v knihách a v knižniciach. 
Oceňoval veľký význam školských knižníc a knihy, učebnice a encyklopédie 
nazýval prozaicky ako fakle svetla, ktoré osvetľujú svet na ceste k múdrosti.

V súčasnosti môžeme rozvíjať čitateľské záujmy v škole v čitateľských a lite-
rárnych záujmových krúžkoch, v individuálnej čitateľskej činnosti. Fenoménom 
dnešnej doby je celkový pokles záujmu o čítanie kníh, ktoré vytlačili televízia 
a moderné technológie, ale postupne vznikajú aktivity na podporu čitateľskej 
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gramotnosti, na podporu kreativity a fantázie u detí každého veku. Vznikajú ak-
tivity, kde je do čítania zapojená celá rodina, škola, mesto. Na Slovensku sa v sú-
časnosti realizuje viacero projektov na podporu čitateľskej gramotnosti a čítania, 
napr. Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, Medzinárodný deň školských 
knižníc, Libriáda, Knižné hody a pod.

J. A. KOMENSKÝ A ČLOVEK

Komenský premyslene chápaným vzťahom človeka a sveta v školách života 
a v živote ako škole poukázal na celistvosť univerzálnej kultúry. Základným 
prvkom jeho výchovy je rozvíjanie tvorivosti každého človeka v prospech celku.

Tvorivá bytosť je súčasne bytosť slobodná a mala by ju charakterizovať čis-
tota životných cieľov a snáh. Sloboda znamená odvahu rozhodovať, ale aj niesť 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy. Slobodná a zodpovedná bytosť doká-
že obhajovať svoje názory, myšlienky, idey a nikdy ich nezrádza. Byť človekom 
znamená byť komplexnou a integrálnou bytosťou, ktorá dokáže rozvíjať a har-
monizovať svoje telo i ducha, intelekt, rozum, srdce i svedomie. Človek sa má 
riadiť ideami humanizmu a demokracie.

Súčasná škola neustále hľadá a vyznáva humanistické koncepcie a demokra-
tické idey, je potrebné aktivizovať ducha múdrosti, poukázať na skutočnú hod-
notu vzdelania, naučiť žiakov a študentov správne pochopiť ich vlastnú úlohu 
vo svete, s hľadaním jeho významu, s hľadaním pravdy, lásky a krásy. Výchova 
a vzdelávanie je umenie. Školy by mali rozvíjať nielen kognitívnu, ale aj emo-
cionálnu stránku osobnosti žiakov, zušľachťovať charakter, pozitívne rozvíjať 
osobnostné vlastnosti ako sú napr. statočnosť a národnú hrdosť, vytvárať kom-
plexný postoj k životu a svetu. 

V edukačnom procese je dôležité používať kladné emocionálne prejavy ako 
je radosť z poznania, motivovať ďalšiu učebnú činnosť žiakov a viesť ich k vnú-
tornej slobode a utváraniu sociálnych vzťahov, ale aj zodpovednosti. Úsilie uči-
teľov a vychovávateľov by malo smerovať k vytváraniu optimálnych vonkajších 
podmienok pre žiakov, ktoré by harmonicky utvárali ich osobnosť a aktivizovali 
by ich. Zdravý a tvorivý duch, neustále hľadanie a experimentovanie, objavova-
nie nového, túžba po poznaní, láska ku knihám, múdrosti a pravde sú základné 
atribúty správneho prístupu učiteľa. 

Podmienkou úspešného plnenia výchovnovzdelávacích cieľov je celková 
kultúrna úroveň učiteľa, estetická a etická kultúra jeho prejavov, jeho správania, 
jeho činov, postupov a jazykového prejavu. (Brezinka, 1990, č. 4, s. 289-315) 
Komenského požiadavky na učiteľov sú v mnohom podobné. Učitelia majú byť 
ľudia najvyberanejší, zbožní, čestní, vážni, pracovití a múdri. Okrem širokého 
vzdelania požadoval od učiteľov aj širokú metodickú pripravenosť, lásku k die-
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ťaťu a k výchovnej a vzdelávacej práci. Komenského univerzálny učiteľ musí 
spĺňať podmienky: „1. Aby každý bol taký, akým má spraviť iných; 2. aby po-
znal spôsoby, ako iných takými urobiť; 3. a napokon, aby bol vo svojom diele 
horlivý. Slovom, aby stačil, vedel a chcel utvárať pansofov.“ (Komenský, 1992)

Je preto potrebné do edukačného procesu zahrnúť systematicky riadenú tvo-
rivú činnosť, rozvíjať myslenie žiakov, pestovať schopnosť samostatne získavať 
poznatky a informácie, selektovať informácie na základe ich kvality, rozvíjať 
u žiakov spôsoby činnosti, aby všestranné vzdelávanie uspokojovalo mladého člo-
veka, rozvíjalo jeho záujmy a talent, umožňovalo mu sebarealizáciu, naučilo ho 
kritickému mysleniu v dnešnej dobe informačnej explózie a mediálneho vplyvu.

ZÁVER

Univerzálnosť Komenského diela a ťažisko jeho myšlienok sa dotýka pre-
dovšetkým formovania predstavy o významnom vplyve výchovy na vývoj spo-
ločnosti. Podstatou jeho učenia je človek. Človek ako svet v malom. Osobnosť, 
ktorého prejavy by mali fungovať v určitej harmónii. Človeku patrí ústredné 
miesto vo svete a preto hlavným cieľom musí byť formovanie človeka v celej 
jeho komplexnosti. Zdôrazňoval celistvosť výchovy človeka, počnúc jeho te-
lesným a duševným zdravím, telesným vývojom, rozvojom zmyslov, rozumu 
a jazyka v súlade s výchovou vôle a citov v prospech všetkých. Komenský, nap-
riek náročnému nábožensko-politickému obdobiu, v ktorom žil, pochopil, že 
primárnou a základnou otázkou je otázka zmyslu života, cieľ je východiskom 
všetkého. (Vukasović, 2001, s. 151) Podstata a zmysel výchovy je v zachovaní 
a odovzdávaní ďalších kultúrnych úspechov a hodnôt. Komenský ako sme už 
vyššie uviedli bol veľký humanista a optimista, veril vo všemohúcnosť výcho-
vy, v človeka, v možnosti jeho vývoja a zdokonaľovania, veril v silu poznania 
a vzdelania. Komenský vo svojej Pampedii hovorí o objektívnom zmysle vzde-
lania. Človek potrebuje byť vzdelaný, aby sa stal človekom, ale nielen pre seba 
samého. Človek má povinnosti voči tomuto svetu a humanitas homini je v tom, 
že si tieto povinnosti plní. Podľa Komenského je hlavnou povinnosťou človeka 
uviesť všetky veci do ich najlepšieho stavu a nim je stav univerzálnej harmónie 
(panharmónie). (Pšenák, 2001) 

Budúcnosť závisí od ľudskosti a rozhodnutie je v rukách človeka. Komen-
ský a jeho pansofická vízia sveta inšpiruje a ukazuje cesty riešenia medziľud-
ských vzťahov a svojim pedagogickým učením ponúka neustále inšpirácie na 
vylepšovanie edukačného procesu. Myšlienka výchovy k tvorivosti cez tvori-
vosť znamená, že ak chce byť človek naozaj človekom, musí byť činorodý, musí 
byť múdry a mravne zmýšľajúci. V tvorivom myslení a tvorivom konaní možno 
nájsť zmysel života, šťastie a pocit sebarealizácie.
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SUMMARY

We live in a time of technical, information and communication means, that have enriched 
human knowledge, expanded human possibilities, but have not completely solved social 
and moral crises. The study deals with the significant ideas of J. A. Comenius in the field 
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of philosophy of education on the occasion of the 350th anniversary of his death. Even 
in the 21st century, his humanistic works arouse great interest. However, if we are to 
stop and think about the legacy of J. A. Comenius, the significance of his allegoric and 
metaphorical ideas for today‘s modern society, we should try to understand deeper the 
formally known meanings such as school through play, the meaning of lifelong learning, 
the importance of practical education or the personality of a loving but strict teacher. 
And so, to motivate not only students of teaching academic subjects to a deeper interest 
in his personality, philosophy of education, paradigm of education. The focus of today‘s 
education is on social projects, educational reforms and visions aimed at improving 
society. Education is an essential means of such a change. Comenius‘ understanding of 
education forms an important all-encompassing remedy role, and presents education as 
art, as well as one of the ways in changing society. Today‘s man has a lot of information 
and knowledge, but he often does not behave ethically, humanly, he is educated formally, 
but he has only a certain amount of information. And the future depends on humanity.
Key words:  J. A. Comenius, Pansophia, Philosophy of Education, Creativity, Education 
by Art.
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POĽSKO – SLOVENSKÉ REGIONÁLNE VZŤAHY  
A VÝVOJ MENŠINOVÝCH SLOVENSKÝCH ŠKÔL  

V POĽSKU V REGIÓNE HORNEJ ORAVY

Mária POTOČÁROVÁ 

Anotácia: Štúdia sa zaoberá pozíciou menšinového (slovenského) školstva v regióne Hornej 
Oravy v Poľsku. Situácia a celkový stav rozvoja menšinového školstva sa hodnotí najmä z poh-
ľadu historického vývoja spoločenských pomerov, ktoré ovplyvňovali nielen školskú politiku, 
ale v niektorých aspektoch sa v nej odrážal aj širšie chápaný vývin pedagogického myslenia 
v Poľsku. V priebehu zhruba vyše dvoch storočí (od 18. storočia po súčasnosť) sa udialo množ-
stvo dejinných medzníkov v pohraničných poľsko – slovenských vzťahoch, ktoré poznačili aj 
fungovanie slovenských menšinových škôl v Poľsku. Odráža sa v nich územný a jazykový spor 
ovplyvňujúci najmä národnú identitu Slovákov. Príspevok sa zamýšľa nad významom a posla-
ním regionálnych menšinových škôl na tomto pohraničnom území medzi Poľskom a Sloven-
skom. Zdôrazňuje zjednocujúcu úlohu regionálnych menšinových škôl, ktoré podporujú dobré 
spolunažívanie a formovanie čestnej a občiansky otvorenej národnej (národnostnej) identity Slo-
vákov žijúcich v Poľsku na území Hornej Oravy.      

Kľúčové slová : regionálne menšinové školstvo v poľskej Hornej Orave, historické medzníky, 
funkcia menšinových škôl. 

ÚVOD 

Východiskom v tomto príspevku pre hodnotenie úrovne slovenských men-
šinových škôl z poľskej strany Oravy je zamyslenie sa nad obojstrannou histo-
rickou i súčasnou situáciou a postavením poľskej národnostnej menšiny na 
Slovensku a slovenskej menšiny v Poľsku. V časti štúdie sa bližšie zameriame 
na historické pozadie poľsko- slovenských vzťahov. Vyústenie týchto vzťahov 
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sa premietal do rôznych premien vo vývoji regionálneho slovenského menšino-
vého školstva v pohraničnom území týchto susediacich štátov. Pozornosť venu-
jeme analýze a hodnoteniu stavu slovenských menšinových škôl Hornej Oravy. 
V analýze budeme pritom vychádzať z podkladov a výskumných zistení spraco-
vaných v dizertačnej práci Mariána Smondeka1 ako aj  z ďalšej rozširujúcej lite-
ratúry a tiež z výsledkov niektorých výskumných správ, ktoré mapovali situáciu 
v tejto problematike. 

Rozptýlenie slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku je spôsobené najmä 
historickým vývojom a tiež  podobnosťou jazyka a spoločného slovanského pô-
vodu oboch národov. Ak vezmeme do úvahy celkové etnické zloženie obyvate-
ľov v Poľskej republike tak nám údaj o počte slovenskej národnostnej menšiny 
evidovanej v Poľsku vychádza ako veľmi nepatrný. Slovenčina je uznaným re-
gionálnym jazykom, ale je zahrnutá spolu v 0,6% s ďalšími regionálnymi jazyk-
mi.2 Rovnako a to isté môžeme tvrdiť aj o situácii poľskej národnostnej menši-
ny žijúcej na Slovensku. Vzhľadom aj na porovnávaný počet obyvateľov oboch 
štátov (zhruba 39 mil. poľského obyvateľstva ku 5 miliónovému obyvateľstvu 
Slovenska) tu vzniká aj pochopiteľný rozdielny záujem o podporu a rozvoj men-
šinového školstva v pohraničnom území. Historický rozdiel porovnania však spo-
číval najmä v tom, že Poliaci stáročia mali vlastné veľké a samostatné kráľovstvo 
a štát. Slováci na rozdiel od nich boli súčasťou Uhorska (Rakúsko – uhorskej 
monarchie). Slovensko až v 20. storočí získalo svoju samostatnosť v troch po-
dobách štátoprávneho usporiadania. V medzivojnovom období bolo Slovensko 
spolu s Čechmi súčasťou 1. Československej republiky. Počas II. svetovej vojny 
bol zriadený samostatný Slovenský štát. Novodobé povojnové usporiadanie štá-
tu sa v smerovaní ustálilo v budovaní Československej socialistickej republiky. 
Bol to oficiálny názov socialistického štátneho útvaru na území dnešného Česka  
a Slovenska deklarovaný od 11. júla 1960 do 29. marca 1990. Aj z pohľadu tohto 
krátkeho súhrnu sa dá ľahko zdôvodniť veľká snaha a záujem Slovákov o podpo-
ru národnej identity, samostatnosti a hľadania priestoru nielen pre hospodársky 
a ekonomický rozvoj, ale aj pre vzrast kultúry a vzdelávania národa v Poľsku . 

1 Mgr. SMONDEK, Marián : Slovenské menšinové školstvo na hornej Orave. Dizertačná práca. 
Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014, 141 s. 

2 Názov   Poľská republika (Rzecpospolita Polska)               
 Hlavné mesto:  Varšava  (Warszawa)
 Celková rozloha: 312 685   km² 
 Počet obyvateľov: 38 649 000 
 Etnické zloženie:  97,4 % Poliaci, 1,3 %  Nemci; 0,7 % Bielorusi; 0,6 % Slováci,  

   Ukrajinci; Cigáni, Litovci, Česi, Tatari, Arméni, Židia    
 Konfesionálne zloženie:  89,9 % katolíci, 1,3 %  pravoslávni; 8,8 %  iné
 Úradný jazyk:   poľský, regionálne: nemecký, bieloruský, ukrajinský, litovský, slo- 

   venský
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HODNOTENIE  OBOJSTRANNÉHO POSTAVENIA A SITUÁCIE 
NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – POĽSKEJ NA SLOVENSKU  
A SLOVENSKEJ V POĽSKU 

1. Súčasnú poľskú národnostnú menšinu na Slovensku tvoria tí príslušníci, 
ktorí sem prišli v rôznom období za prácou alebo štúdiom, založili si tu rodiny  
a zostali tu žiť. Poľskú menšinu u nás predstavujú aj potomkovia osôb, kto-
ré sa na Slovensko dostali počas 2. svetovej vojny alebo bezprostredne po nej.  
V neposlednom rade za početnú poľskú menšinu u nás sa považujú najmä poľskí 
gorali zo slovensko-poľského pohraničia.

Do prvej svetovej vojny Poliaci na Slovensku nemali žiadne kultúrno-vzde-
lávacie organizácie ani poľské školy. Poľská čitáreň bola prvou takouto inštitú-
ciou, ktorá bola založená v roku 1925 pracovníkmi poľského konzulátu v Ko-
šiciach. Čitáreň plnila funkciu knižnice, v ktorej sa sprístupňovali poľské knihy 
a pri nej vznikol aj Krúžok poľskej mládeže a jej priateľov. 

Ďalšou organizáciou s podobným zameraním bol Poľský krúžok v Bratislave 
pôsobiaci v rokoch 1928 − 1938. Jeho činnosť bola zameraná na organizáciu 
kultúrneho života Poliakov na západnom Slovensku a aktivity, ktorých cieľom 
bolo zbližovanie medzi poľským a československým národom. V medzivojno-
vom období za 1. Československej republiky v roku 1931 na československých 
vysokých školách študovalo 2365 poľských občanov. Poľskí študenti založili  
v Československu študentský spolok s názvom Poľská svojpomoc. Filiálky tohto 
zväzu vznikli v Prahe, Brne a v Bratislave. V Bratislave spolok pôsobil pri Le-
kárskej fakulte Univerzity Komenského. Okrem toho v Bratislave existovali aj 
ďalšie inštitúcie, ktoré vznikli z československej iniciatívy a do ich činnosti sa 
aktívne zapojili Poliaci. Napríklad v roku 1933 bola založená Poľsko-českoslo-
venská spoločnosť v Bratislave a v roku 1936 vzniklo užšie zamerané zoskupenie 
tzv. Slovensko-poľské hospodárske združenie v Bratislave, ktoré však existovalo 
iba rok. Známy Poľský inštitút, ktorý fungoval počas rokov v ére socializmu bol 
otvorený v septembri r. 1950 a mal najskôr názov Nové Poľsko. Od roku 1982 
získal nový názov a fungoval ako  Poľské informačné a kultúrne stredisko. Po 
zmenách nežnej revolúcie 1989 aj Poľské informačné a kultúrne stredisko presne 
od 9. februára 1994 funguje znova pod názvom ako Poľský inštitút a spadá pod 
správu poľského Ministerstva zahraničných vecí. Treba poznamenať, že vlastne 
už od roku 1953 sídli na tej istej adrese na Námestí SNP 27 v Bratislave. 

Úlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia poľskej kul-
túry, prehlbovanie poľsko-slovenských vzťahov. Ťažiskovou formou realizácie 
cieľov sú výstavy v galérii – asi 12 expozícií ročne. Organizujú sa aj: koncer-
ty, prednášky, projekcie filmov, autorské stretnutia, poetické večery, prezentácie 
kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľ-
skej prózy a poézie – ročne sa vystrieda viac ako 180 podujatí. Inštitút organizuje 
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kurzy poľského jazyka. Knižnica Inštitútu obsahuje 10 000 kníh a 60 titulov 
časopisov. Podujatia inštitútu sa nekonajú len v Bratislave, ale aj v Košiciach, 
Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Nitre, Leviciach.

Zachovanie a prezentovanie kultúry poľskej národnostnej menšiny na Slo-
vensku sa po roku 1989 činnosťou poľských kultúrnych ustanovizní rozšírila aj 
o iné formy a činnosť organizácií. Napríklad vo februári 1991 vznikol Poľský 
klub Adama Mickiewicza v Martine. V roku 1994 sa jeho členovia spojili s Po-
liakmi z Bratislavy a Košíc v novom združení s celoslovenskou pôsobnosťou 
vzniklo združenie s názvom Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na 
Slovensku, ktorý pôsobí tiež dodnes a má svoje kluby v Bratislave, Nitre, Tren-
číne, Dubnici nad Váhom, v Košiciach. Za novšie založené môžeme považovať 
občianske združenie Polonus, ktoré vzniklo v roku 2007 a má svoje hlavné sídlo 
v Žiline a pobočku aj v Martine. Venuje sa rozvoju kultúrnej, osvetovej ako aj 
vzdelávacej činnosti poľskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.

Medzi tradičné aktivity a podujatia, ktoré každoročne organizujú tieto dve 
veľmi dobre spolupracujúce organizácie patria Dubnické dni priateľstva, spo-
lupráce a folklóru, Dni poľskej kultúry v Košiciach, Potykajme si s Poľskom, 
Priateľstvo bez hraníc v Trenčíne, Stretnutie poľskej mládeže a mnohé ďalšie

Vzdelávanie detí  a mládeže príslušníkov poľskej národnostnej menšiny na 
Slovensku je zabezpečované výlučne neziskovými organizáciami. Jedine poľská 
sobotno-nedeľná škola v Žiline so sídlom v Cirkevnej základnej škole Romual-
da Zaymusa v Žiline je evidovaná v poľskom školskom vzdelávacom systéme. 
Krúžok poľského jazyka pri Cirkevnom centre voľného času v Nitre ponúka 
taktiež výučbu poľského jazyka pre deti predškolského veku a pre žiakov pr-
vého stupňa základnej školy. Školské konzultačné stredisko pri Veľvyslanec-
tve Poľskej republiky v Bratislave pracuje na báze vzdelávania pre príslušní-
kov poľskej národnostnej menšiny na Slovensku. Bolo zriadené v roku 2003 
pre deti pracovníkov veľvyslanectva a poľských firiem delegovaných služob-
ne na Slovensko a pre deti z radov poľskej menšiny na Slovensku.  
 
2. Stav a pozícia slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku má v po-
rovnaní s poľskou menšinou žijúcou na Slovensku inú situáciu. Podľa posled-
ného sčítania obyvateľstva v roku 2011 (ako to uvádza dizertačná práca M. 
Smondeka, 2014, s. 58) na území Poľska žije 3000 osôb, ktoré sa zaradili do 
slovenskej národnostnej menšiny3. Na základe sčítania obyvateľstva v roku 
2002 slovenskú národnosť pričom uviedlo 208 osôb v rámci strediskovej 
obce (gminy) Jablonka, 29 osôb v rámci strediskovej obce Nižná Lipnica a 15 

3 Mniejszości narodowe i wyznaniowe, kolekcja nasza Polska 81. Warszawa : De Agnostini, 
2013. s. 17. 



103

osôb v rámci strediskovej obce Raba Wyżna. V strediskovej obci Czarny Du-
najec, ku ktorej patrí Pekelník a Podsklie, na základe tohto sčítania slovenská 
menšina už nežije.4 Všetkých Slovákov (či už s poľským alebo iným občian-
stvom) však bolo aj podľa tohto sčítania pravdepodobne reálne viac. Záro-
veň sa v týchto odhadoch podľa iných informačných zdrojov zachytil údaj, že 
z uvedeného počtu prihlásených slovenskej menšiny iba tretina členov uviedlo 
slovenčinu ako svoju tzv. obcovaciu reč. Ak by sa však mala posudzovať úro-
veň asimilácie Slovákov napríklad na základe počtu prihlásených detí do prvé-
ho ročníka základnej školy, tak sa musí konštatovať, že je pomerne rozsiahla.  
Prevažná väčšina poľských Slovákov žije v poľskej časti Oravy a Spiša, teda  
v okresoch Tatry a Nowy Targ Malopoľského vojvodstva. Ide o územie patriace 
pred rokom 1918 k Uhorsku, ktorého obyvateľstvo hovoriace prechodnými poľ-
sko-slovenskými, goralským nárečiami, ale  ktoré bolo do 19. storočia národne 
málo uvedomelé. Práve v 19. storočí tu svoju pôsobnosť začali ako poľskí, tak 
aj slovenskí buditelia a výsledkom ich činnosti je aj to, že časť z príslušníkov 
slovenskej menšiny autochtone5 prijala poľskú identitu a iba časť si ponechala 
identitu slovenskú.

Najväčším konfliktom, ktorý pravdepodobne aj najviac ovplyvnil vzťahy Slo-
venska a Poľska bol spor o severné časti Slovenska – Spiš a Oravu. Odohral sa po 
prvej svetovej vojne, keď sa na mape strednej Európy objavili nové štáty a s nimi aj 
problém vymedzovania nových hraníc. Ako píše vo svojom článku Milica Maje-
riková-Molitoris6 práve ,,bývalá uhorsko-haličská hraničná línia bola považova-
ná za jednu z najstabilnejších v Európe, ale už koncom 19. storočia vznikla v kru-
hu poľských intelektuálov z Haliče tzv. ,,etnografická teória“, ktorou sa usilovali 
dokázať poľskú etnicitu obyvateľov obývajúcich územia severného Spiša, Oravy 
a Kysúc. Vychádzali pritom z predpokladu, že goralský dialekt, ktorým toto oby-
vateľstvo rozprávalo, je poľským dialektom, a ako taký, je teda súčasťou poľského 
jazyka. Keďže jazyk je základným znakom národa, tak sú jeho nositelia Poliakmi.“  
Slováci obývajú región severného Spiša (14 obcí so slovenským obyvateľstvom)  
a hornej Oravy (12 obcí so slovenským obyvateľstvom). Tieto pôvodne čisté 
slovenské obce boli pričlenené k Poľsku v dôsledku dohody o úprave štátnej hra-
nice v roku 1920 medzi vtedajšou ČSR a Poľskom na základe rozhodnutia Rady 

4 Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 roku. Dostupné na internete: http://www.stat.
gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl4.xls (15.1.2014).

5 autochtónny (op. prisťahovaný) – domáci, miestni, domorodí, autochtónni obyvatelia, p. aj pô-
vodný, ktorý je od začiatku, ktorý si zachoval všetko také, aké mal pri svojom vzniku (op. nepôvod-
ný) podľa slovníka cudzích slov : https://slovnik.aktuality.sk/synonyma/?q=autocht%C3%B3nny

6 MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica. Česko-slovensko-poľský spor o Spiš a Oravu. Historic-
ká revue. 2013, XXIV, č. 3, s. 6. 
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veľvyslancov. Podľa Jelínka7 (2009) definitívne boli severné hranice Slovenska 
určené až v roku 1924, keď delimitačná komisia (ktorú tvorili zástupcovia Fran-
cúzska, Veľkej Británie, Talianska a Japonska) pripojila späť k Československu 
obce Suchá Hora a Hladovka, Poľsku pripadli časti oravskej obce Nižná Lipni-
ca a časti územia pri spišskej obci Jurgov. S riešením hraničného sporu nebo-
la spokojná ani jedna strana. Dosiahnutý kompromis považovali mnohí poľskí  
i československí politici za neprijateľnú prehru.

Počas druhej svetovej vojny v období 1. Slovenskej republiky patrili tieto 
územia šesť rokov Slovensku a historickým vývojom vzniknuté regióny hor-
nej a dolnej Oravy, ako aj horného a dolného Spiša, ktoré boli v tomto období 
zjednotené, etnicky a územne kompaktné. Napriek silným asimilačným tlakom 
od ukončenia 2. svetovej vojny a opätovného odtrhnutia slovenských etnických 
území si Slováci v Poľsku sa usilovali zachovať národné povedomie a prostred-
níctvom spolkových činností sa snažia udržať svoju národnú a jazykovú identi-
tu. Obyčajne sa hlásia sa za Slovákov hovoriacich goralským nárečím.8  Robert  
Ištok9 (2011) o tom píše tak, že „pretenzie Poľska na časti slovenského úze-
mia boli úspešne realizované v období oslabenia Československa. Koncom roku 
1938 boli k Poľsku pričlenené 4 obce na severnej Orave a Spiši, ako aj časti 
troch obcí na Kysuciach (spolu 226 km²). Tieto relatívne umiernené požiadavky 
vyplývali z úsilia udržať si náklonnosť niektorých slovenských kruhov. Tento 
vývoj spolu s predošlým odtrhnutím území na severe Oravy a Spiša však viedol 
k slovenskej politike revanšu, ktorá vyústila v podobe účasti slovenskej armády 
v ťažení proti Poľsku v septembri 1939 a k prechodnému  pripojeniu týchto úze-
mí k Slovenskému štátu. Zmluvou s Nemeckom z 21.11.1939 získalo Slovensko 
720 km² sporného územia. Po oslobodení boli severná Orava a severný Spiš 
napriek úsiliu československej vlády na zásah Sovietskeho zväzu vrátené Poľsku 
na základe tzv. pražských protokolov z 20.5.1945. Tak bola obnovená poľsko-
československá hranica z roku 1921.“

O období po 2. svetovej vojne Robert Ištok (2011) ďalej píše, že v povojnovom 
období došlo k relatívnemu zlepšeniu poľsko-československých vzťahov. Vzá-
jomné animozity boli eliminované potrebou spolupráce v rámci komunistického  
bloku a presadzovaním koncepcie proletárskeho internacionalizmu. Historická 

7 JELÍNEK, Petr. Zahraničně-politické vztahy Československa a Polska 1918-1924. Opava: Ma-
tice Slezská, 2009, s. 45. ISBN 97-88086887-12-8.

8 SMOLIŃSKA, Teresa. Tradičný obraz Slovenska a Slováka v Poľsku: V kruhu tradičných 
poľských stereotypov. In: Jozef Hvišč. SLOVENSKO-POĽSKO: Bilaterálne vzťahy v procese 
transformácie. Bratislava: LUFEMA, s.r.o., 2008, s. 37. ISBN 978-80-89058-26-6. 

9 IŠTOK, Robert. Slovensko s Poľsko: geopolitické, politologické, historické a humánnogeogra-
fické súvislosti. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, 2011, s.49-50. ISBN 978-80-
555-0472-8. 
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záťaž, prameniaca z hraničných sporov, ako aj udalostí v rokoch 1938 a 1945 bola 
postupne prekonaná. Paradoxne boli však obmedzené cezhraničné kontakty, a to 
aj obmedzením počtu železničných a cestných prechodov. Vzájomné kontakty 
boli redukované aj sprísnením režimu na spoločných hraniciach po udalostiach 
v Poľsku na začiatku 80. rokov minulého storočia. Po zložitých peripetiách poľ-
sko-slovenských vzťahov došlo napokon po roku 1989 a po vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky k zintenzívneniu a najmä zlepšeniu vzájomných vzťahov. 
Poľsko je jeden z mála štátov, kde Slováci majú priznaný status autochtónnej ná-
rodnostnej  menšiny, čo znamená, že ochrana ich národnostnej, jazykovej a kul-
túrnej identity je  zabezpečená najvyššími mechanizmami záväznými v Európ-
skej únii. Priaznivo by malo v uvedenom smere pôsobiť aj regionálne cezhraničné 
susedstvo 26 slovenských obcí hornej Oravy a severného Spiša so Slovenskom 
a organickou prepojenosťou s dolným Spišom a dolnou Oravou.  Napriek tým-
to priaznivým činiteľom sa dá však konštatovať pomerne intenzívna asimilácia, 
ktorú najviac podporuje jazyková, kultúrna, hodnotová a religiózna kompatibilita  
a tým aj nižší stupeň „ostražitosti  a imunity“ voči prirodzenému, ale aj zámerné-
mu asimilačnému tlaku. Tomuto poznatku sa snažia prispôsobiť aj do budúcnosti 
ciele a zámery aktuálne reprezentatívneho – Spolku Slovákov v Poľsku. Slováci sú 
teda štátom uznanou národnostnou menšinou v Poľskej republike. Podľa zákona 
sú jej príslušníkmi poľskí štátni občania so slovenskou národnosťou.

Oficiálnym reprezentantom Slovákov v Poľsku po II. svetovej vojne bola od 
roku 1957 spoločná Kultúrna spoločnosť Čechov a Slovákov v Poľsku zahŕňajú-
ca aj českú menšinu žijúcu v poľskej časti Sliezska. Až v roku 1995 si Slováci  
(v nových štátoprávnych pomeroch a po vzniku samostatnej Slovenskej repub-
liky v roku 1993) vytvorili už vyššie spomenutú vlastnú reprezentatívnu organi-
záciu s názvom Spolok Slovákov v Poľsku. Sídlo má v Krakove v jednej budove  
s vydavateľstvom a redakciou časopisu Život. Združuje asi 3-tisíc členov, ktorí sú 
registrovaní v 28 miestnych skupinách v oboch častiach spomínaných regiónov, 
v mestách Krakov, Varšava a Tychy. Regionálne je členený na oblastný výbor pre 
Oravu a pre Spiš.   Spolok Slovákov v Poľsku je strešnou organizáciou sloven-
skej menšiny žijúcej v Poľsku. Za svoje poslanie považuje  najmä na zachovanie 
národného povedomia Slovákov, kultúrne  tradície a jazykovú identitu. Jeho úlo-
hou je reprezentovanie krajanov v krajanských otázkach, v kultúrnej i školskej 
oblasti cez regionálne menšinové školy na Hornej Orave, v štátnych regionálnych 
i samosprávnych inštitúciách. Spolok má na starosti organizovanie kultúrno-
vzdelávacích podujatí – napr. jazykové tábory, poznávacie zájazdy, vedomostné 
a recitačné súťaže, sprostredkovanie vzdelávacích a študijných aktivít na Slo-
vensku. V mnohých obciach sú založené aj miestne  klubovne Spolku Slovákov.    
Okrem toho boli postupne zakladané miestne odbory  Matice slovenskej na Ora-
ve a Spiši s podpornou pomocou miestnych odborov Matice slovenskej na Slo-
vensku zo susedných regiónoch a jej ústredia v Martine. 



106

Život Slovákov v Poľku úzko súvisí s cirkevným životom. Po druhej svetovej 
vojne a hlavne v 60. rokoch minulého storočia sa poľská cirkev podieľala sčasti 
aj na značnej asimilácii – polonizácii  slovenského obyvateľstva. Preto po roku 
1990 s určením pre slovenskú menšinu vznikol v Poľsku aj filiálny Spolok sv. Voj-
techa, ktorý má okolo 500 členov a nadväzuje na  náboženskú činnosť a aktivity. 

Ako uvádza Smondek k citeľnému pozdvihnutiu duchovného života veľmi 
prispela činnosť Spolku sv. Vojtecha. Krajania žijúci v Poľsku poukazujú na po-
trebu  rozšírenia a obnovenia slovenských bohoslužieb a farností aj v ďalších 
obciach, kde žijú Slováci. Oficiálne sa aj v minulosti obrátili s takouto žiadosťou 
na Krakovskú metropolitnú úniu. Žiadali to Slováci v Podvlku (kostol sv. Marti-
na) a v Chyžnom (kostol sv. Anny), kde sú bohoslužby len v poľštine. (Smondek, 
2014, s. 54)

Dá sa však celkovo konštatovať, že novodobé politické zmeny a pomery po  
r. 1989 sa priaznivo odrážali aj v poľsko – slovenských vzťahoch. V r. 1991 bolo 
vypracované Memorandum slovenskej menšiny, v ktorom sa žiadalo rešpekto-
vanie národnostných práv Slovákov žijúcich v Poľsku. Na základe požiadaviek 
Memoranda sa zdôrazňovalo zavedenie slovenských (katolíckych) bohoslužieb 
v niektorých obciach na Hornej Orave. Zvlášť naliehavo bolo potrebné vyriešiť 
aj problémy regionálneho menšinového slovenského školstva na území Poľska.

Osobitnou kapitolou v poľsko – slovenských vzťahoch je oblasť vzdelávania 
a menšinového národnostného školstva, ktorá má svoje vlastné historické po-
zadie. Historické archívy hovoria o tom, že oficiálne vyučovanie slovenčiny na 
poľskom území začalo v školskom roku 1951/1952, keď sa v oravskej Jablonke 
otvorilo Slovenské všeobecnovzdelávacie lýceum s vyučovacím jazykom poľským 
a slovenským. O desať rokov neskôr – v školskom roku 1961/1962 – vychádzali 
z neho poslední absolventi, ktorí ešte maturovali zo všetkých odborných pred-
metov v slovenčine.   

Čo sa týka hodnotenia zapojenia Slovákov do oblasti vedy a výskumu v Poľ-
sku treba uviesť, že táto oblasť nie je predmetom systematickej činnosti žiadnej 
organizácie Slovákov Poľsku. Viacerí krajania samostatne pôsobia v poľských 
inštitúciách, v podnikoch a univerzitách ako vedecko-výskumní pracovníci.

Najvýznamnejším periodikom Slovákov žijúcich v Poľsku je v súčasnosti ich 
spoločensko-kultúrny mesačník Život (čo sme už spomenuli vyššie). Pravidelne 
vychádza na 36 stranách v náklade 2 300 výtlačkov. Časopis Život je zasielaný 
do viacerých európskych štátov, USA, Kanady. V súčasnosti patrí k obsahovo 
a  ilustračné najbohatším časopisom pravidelné vychádzajúcim mimo hraníc 
Slovenska. Spolok tlačí časopis vo vlastnej tlačiarni vybudovanej aj za podpory 
slovenskej vlády.

V mediálnom priestore rozhlasové vysielanie zatiaľ nijaká stanica neponúkla 
slovenským krajanom pravidelné regionálne vysielanie. V poľskom vysielaní sa 
správy o významnejších podujatiach Spolku Slovákov v Poľku objavujú iba spo-
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radicky.  Krakovská televízia má od roku 1994 vo svojom programe jedenkrát 
týždenne cyklus reportáží U siebie (U nás), ktorý je venovaný národnostným 
menšinám v južnom Poľsku. Reportáže však sú v poľskom jazyku, slovenči-
na zaznieva v piesňach, umeleckých pásmach a pri príležitostných rozhovoroch  
s poľskými Slovákmi. 

3.  Prehľad vývoja histórie školstva na hornej Orave10  od  obdobia  Rakúsko 
– Uhorska po súčasnosť 
Snahu o založenie prvej školy na hornej Orave, konkrétne v Orávke, nájdeme 

už v polovici 17. storočia. Jozef Gebura v kapitole Katolícka misia na Orave uvá-
dza, že v roku 1651 bol na rozkaz kráľa poukázaný „pľac pre kostol a školu“.11 
Avšak hodnovernejšie údaje nám poskytujú až kanonické vizitácie z prvej polovice 
19. storočia. Vďaka nim sa dozvedáme, že školy na tomto území boli zakladané 
v druhej polovici 18. storočia, ako napríklad v Nižnej Lipnici v roku 1758, alebo 
v Hornom Pekelníku. Väčšina škôl bola cirkevná, v niektorých obciach existo-
vali aj ľudové obecné školy, v Chyžnom dokonca dve. Na celej Orave však boli 
len dve obce s obecnými školami, okrem Chyžného ešte aj obec Kňažia. Až na 
prelome 19. a 20. storočia dochádza pod vplyvom maďarizácie k zoštátneniu nie-
ktorých škôl12 V období pred pripojením Hornej Oravy (aj spolu so Suchou Horou 
a Hladovkou) k Poľsku. Na tomto území bolo celkovo 30 škôl, z toho päť štát-
nych (tri v Hornej Zubrici a dve v Chyžnom), osem obecných (štyri v Jablonke, tri  
v Hornej Lipnici a jedna v Dolnej Zubrici) a sedemnásť rímskokatolíckych škôl 
(päť v Dolnej Lipnici, po dve v Pekelníku a Podvlku a po jednej v Bukovine-Pod-
sklí, Harkabúze, Hladovke, Hornej Zubrici, Jablonke, Orávke, Srní a Suchej Hore). 
Na všetkých sa do skončenia I. svetovej vojny v roku 1918 vyučovalo po slovensky 
a po zvyšujúcom sa maďarizačnom tlaku čoraz viac predmetov v maďarčine.13 

10 Vychádzame z prezentácie výsledkov historickej analýzy v dizertačnej práci Mgr. Mariána 
Smondeka, PhD., ktorá sa zaoberala problematikou vzťahu rodiny a školy v kontexte vplyvu 
školského prostredia na udržanie národnej identity slovenských menšinových obyvateľov žijú-
cich na Hornej Orave v Poľsku. Autor sa venuje historickým súvislostiam, ktoré sa v konečnom 
dôsledku odrážali v štátnej vzdelávacej politike voči menšinám v Poľsku nielen v minulosti, ale 
sú súčasťou školskej politiky a pomerov v školskej sústave v Poľskej republike aj v súčasnos-
ti. Dizertačná práca ozrejmuje históriu slovenskej národnostnej menšiny, podmienky vzniku 
i postupného zániku slovenského menšinového školstva. Zamýšľa sa nad  významom a rolou 
menšinovej školy v národnostne zmiešanom prihraničnom prostredí. 

11 ŠTEPITOVÁ, O.: Príspevok k dejinám oravského školstva. Dolný Kubín : Oravská knižnica 
Antona Habovštiaka, 2006. s. 233.

12 MICHALIČKA, V.: Dejiny oravského školstva do roku 1918. Bratislava : Ústav informácií  
a prognóz školstva 2001. s. 81-83.

13 MAJERIKOVÁ-MOLITORIS M.: Z dejín hornej Oravy XII. In: Život. roč. 54, 2012, č. 8 
(650), s.12.
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V medzivojnovom období na Orave, ale i na Spiši väčšina škôl v jednotli-
vých obciach bola v roku 1920 pod cirkevnou správou a tieto územia až do roku 
1925 patrili do jurisdikcie Spišskej kapituly, teda boli pod správou slovenského 
biskupa. Poľský školský systém však cirkevné školy nepoznal, pretože v Poľsku 
boli všetky školy štátne. A preto už 2. septembra 1920 prevzala poľská správa 
existujúce školstvo pod svoje vedenie.14 

Vyvolalo to značné napätie v poľsko – slovenských vzťahoch. Poľsko vypo-
vedalo slovenských učiteľov, zrušilo všetky slovenské školy a začalo presadzo-
vať tvrdú polonizačnú politiku tým, že zakázalo používať slovenský jazyk doma, 
ako i v úradnom a verejnom styku.15 Týmto Poľská republika ignorovala Malú 
versailskú dohodu zo dňa 28. júna 1919, ktorá zaväzovala Poľsko k ochrane ná-
rodnostných a iných menšín.16 To sa však stretlo s odporom zo strany slovenské-
ho obyvateľstva. Rodičia odmietali posielať deti do poľských škôl. Úrady tento 
odmietavý postoj postupne odstraňovali rôznymi represáliami a peňažnými po-
kutami.17 Nakoniec sa v roku 1920 predsa len podarilo na hornej Orave otvoriť 
25 škôl, ale boli aj obce, kde sa nevyučovalo vôbec. V Podsklí začalo vyučova-
nie až v marci 1922. Neskôr sa pravdepodobne začalo vyučovať aj v Podsrní.18 
Síce prístup k slovenskej literatúre bol v školách plne zamedzený, Slováci si 
našli spôsob, ako vyučovať v materčine a mať prístup k slovenskému jazyku 
po domácnostiach vďaka čítaniu slovenskej literatúry, ktorú dodával predovšet-
kým Spolok sv. Vojtecha so sídlom na Slovensku v Trnave. Istý odmäk v prístu-
pe k Slovákom naznačila reforma z roku 1933, ktorá odporúčala v gymnáziách 
a lýceách zavedenie ako nepovinného predmetu jazyka najbližšieho susedného 
národa. V dôsledku zavedenia reformy sa na novotargskom gymnáziu a lýceu 
vyučoval v rokoch 1933 –1939 slovenský a český jazyk. 

Situácia sa na Orave výrazne zmenila po vypuknutí druhej svetovej vojny. 
Slovenské vojská obsadili Hornú Oravu a územie bolo inkorporované k samos- 
 

14  ROZSZKOWSKI, M. J.: Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu i pierwsze lata przynależności 
północnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918-1925). In: Terra Scepusiensis. Levoča – 
Wrocław, 2003. s. 839-841.

15 GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947. In: MOLITORIS, Ľ. (ed.): Alma-
nach Słowacy w Polsce XI. Kraków : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków  
w Polsce, 2007. s. 177.

16 CIĄGWA, J.: K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu. In MOLITORIS, Ľ. 
(ed.): Almanach Słowacy w Polsce I. Kraków : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i 
Słowaków w Polsce, 1993. s. 7.

17 BIELOVODSKÝ, A. [Miškovič, A.]: Severné hranice Slovenska. Bratislava : Ústredná správa 
Slovenskej ligy, 1946. s. 135.

18 MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, M.: Z dejín hornej Oravy XII. In: Život. roč. 54, 2012, č. 8 
(650), s.14.
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tatnej Slovenskej republike (štátu). Od septembra 1939 prevzali jednotlivé školy 
slovenskí učitelia, ktorí na základe dekrétov vydaných Školským inšpektorátom 
v Dolnom Kubíne boli vymenovaní za ich správcov. Organizovanie školského 
vyučovania v týchto prihraničných školách sa však ani za Slovenského štátu ne-
zaobišlo bez problémov. Najväčším problémom bola personálna otázka, pretože 
na počet detí v jednotlivých obciach tu pôsobilo málo učiteľov. Ani jedna škola 
na Orave nemala dostatok učiteľov. Uviesť sa môžu ako príklady z týchto obcí: 
Pekelník – 265 žiakov učili dvaja učitelia, Bukovina – Podsklie 170 žiakov učili 
štyria učitelia,19 Srnie – 104 žiakov učili dvaja učitelia, Nižná Zubrica – 153 
žiakov učili traja učitelia, Nižná Lipnica – l73 žiakov vyučovali traja učitelia, 
Orávka – 145 žiakov vyučovali traja učitelia.20 Napriek tomuto stavu z hľadiska 
počtu učiteľov k  týmto problémom pribudla aj ťažkosť s hľadaním ubytovania 
pre učiteľov. Bolo potrebné zainvestovať do opravy školských budov, pretože 
boli v zlom stave. Počet tried nestačil na počet pripadajúcich školopovinných 
detí. Nedostatok vyučujúcich sa nakoniec riešil na viacerých školách striedavým 
vyučovaním. Problém nastal aj s aktualizovanými učebnicami, slovenskými 
školskými pomôckami a slovenskými knihami vôbec. Ďalším problémom bol 
aj systém spravovania škôl. Slovenská správa sa v roku 1940 prikláňala k tomu, 
aby školy, ktoré boli do roku 1920 cirkevné, prešli opäť pod správu cirkvi aj 
teraz. S tým usporiadaním z dôvodu štátneho financovania škôl nesúhlasili nie-
ktorí obyvatelia. O takúto zmenu nemali záujem ani niektorí duchovní správco-
via. Spolu bolo na Orave 25 škôl a na základe archívnych zistení vieme, že boli 
cirkevnej správe podriadené len tie, ktoré boli pod ňou pred rokom 1920. V Dol-
nej Zubrici bola počas vojny v roku 1940 založená ľudová škola hospodárska. 
Zároveň bola v tom istom roku v Jablonke sa zriadila nová meštianska škola pre 
hornú Oravu. V prvom školskom roku sa v meštianke učilo 99 žiakov. V meš-
tianke učili 3 pedagógovia. V školskom roku 1944/1945 zriadili pri meštianskej 
škole v Jablonke taktiež dočasný jednoročný učebný kurz pre pedagógov.21 Na 
Orave v roku 1944 študovalo 3639 žiakov v 80 triedach. Na základe nariadenia 
Slovenskej národnej rady zo dňa 6. septembra 1944 boli všetky školy opätovné  
 

19 GAREK, M.: Školstvo na území hornej Oravy v rokoch 1939-1945. In: SOKOLOVIČ, P. (ed.): 
Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX. 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. s. 224.

20 HOJOVÁ, M.: K problematike školstva na hornej Orave v rokoch 1939 – 1945. In: MOLITORIS, 
Ľ. (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XIV. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce – Zarząd 
Główny, 2013. s. 141

21 GAREK, M.: Školstvo na území hornej Oravy v rokoch 1939-1945. In: SOKOLOVIČ, P. (ed.): 
Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX. 
Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. s. 225.
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zoštátnené. Slovenské školstvo pôsobilo na hornej Orave do konca školského 
roku 1944/1945.22

Vývin školstva a školskej politiky v povojnovom období zaznamenal opäť 
veľké zmeny a nové usporiadanie pomerov. Jedným z prvých opatrení bolo, že 
sa obce na hornej Orave i severnom Spiši opätovne pripojili k Poľsku. Nastole-
nie nových pravidiel a poriadku  sprevádzali nie malé problémy. Pre ďalší vývin 
slovenského menšinového školstva to boli opatrenia takmer likvidačné. V sep-
tembri 1945 pristúpila poľská strana k otvoreniu len poľských škôl s príkazom 
vysídlenia všetkých slovenských učiteľov. Okrem toho, že sa podarilo otvoriť 
na Orave len 18 základných škôl z 27- tich, v týchto poľských školách chýbali 
aj kvalifikovaní učitelia. Otázka menšinového školstva nemala vôbec prioritu 
a slovenskí rodičia sa aj sami často bránili asimilačnej polonizácii. Viacerí štu-
denti z hornej Oravy preto aj po pripojení obcí k Poľsku naďalej dochádzali do škôl 
na Slovensku. Učili sa na gymnáziu v Trstenej, Trnave, Rožňave, Bratislave, Ban-
skej Bystrici, Kláštore pod Znievom, v meštianskej škole v Tvrdošíne, Levoči i na 
štátnych ľudových školách v blízkom pohraničí. Viacero študentov navštevovalo aj 
československé univerzity.

Nová kapitola slovenského školstva na Hornej Orave sa otvorila po podpísa-
ní Zmluvy o priateľstve a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou 
a Poľskou republikou zo dňa 10. marca 1947, spolu s ktorou bol prijatý aj dodat-
kový protokol, do ktorého bola na základe princípu reciprocity zahrnutá aj otáz-
ka menšinového školstva. Toľko z výberu pohľadov na históriu menšinového 
(slovenského) regionálneho školstva na Hornej Orave.  

Záverom treba sumarizovať poznanie, že Poľská i Slovenská republika sú 
autonómne a suverénne štáty začlenené do zjednotených európskych organizácií 
a štruktúr Európskej únie. Vstup Poľska a Slovenska do Európskej únie priniesol 
nové impulzy pre rozvoj cezhraničnej spolupráce a zároveň otvoril nové mož-
nosti financovania spoločných projektov a to aj v rámci programov Európskej 
únie určených všeobecne pre kultúru a zvlášť pre školstvo, vzdelávanie. Potreba 
rozvoja menšinového školstva z pohľadu pozdvihnutia národnej identity a ná-
rodného povedomia nie je tak v popredí ako v minulosti. To sa odráža aj v ak-
tuálnych trendoch v prístupe k menšinovým školám na Hornej Orave (Purchla, 
Vášaryová, 2008) . V súčasnosti základné školy s vyučovacím jazykom slo-
venským v Poľsku existujú len dve – v Novej Belej a Jablonke, pričom slo-
venčina sa vyučuje len na prvom stupni (1. –  4. roč.). Vo vyšších ročníkoch sa  

22 GAREK, M.: Horná Orava a severný Spiš v rokoch 1945-1947. In: MOLITORIS, Ľ. (ed.): 
Almanach Słowacy w Polsce XI. Kraków : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Sło-
waków w Polsce, 2007. s. 178-179.
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v slovenskom jazyku vyučujú iba niektoré predmety. V ďalších 25 základných 
školách sa slovenčina učí ako povinný jazyk len na základe rozhodnutia rodičov.  
Sumárne sa v súčasnosti slovenský jazyk v týchto menšinových školách Hornej 
Oravy učí celkovo do 650 žiakov. So zabezpečením vyučovania sú problémy 
hlavne pre to, že v školách je málo slovenských učiteľov. A zase naopak kde 
učitelia sú, tam často nie je dostatočný počet zapísaných detí. Najnovšie práve 
pre nezáujem rodičov sa ukončilo vyučovanie slovenčiny aj v školách v Podvlku  
a v Chyžnom. V strednom školstve je jedinou možnosťou pre deti krajanov spo-
mínané lýceum v Jablonke, kde sa slovenčinu učí aktuálne 48 študentov. V trie-
de – I.C ich je 14, v II. B 16, v III. C 12 a v maturitnej IV. C triede je 6 študentov, 
ktorí budú maturovať v slovenskom jazyku. Slovenčina sa tu učí fakultatívne 
3 hodiny týždenne. Ani jeden z týchto maturantov však neplánuje študovať na 
Slovensku. 

Formou vysokoškolského štúdia sa slovenský jazyk vyučuje na Jagellonskej 
univerzite v Krakove. Deti krajanov majú po skončení základnej školy možnos-
ti študovať na školách na Slovensku, pričom štipendiá poskytuje Ministerstvo 
školstva SR. Od polovice 70. rokov 20. storočia doteraz absolvovalo slovenské 
stredné a vysoké školy približne 50 študentov. Väčšina maturantov pokračovala 
vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku. Niekoľko absolventov vysokých škôl 
ho ukončilo s doktorským titulom a po návrate späť skvalitnili základňu komu-
nity slovenskej inteligencie v Poľsku.  Z aktuálnych údajov o stave menšinových 
škôl na území Spiša a Oravy vyplýva (Majeriková – Molitoris, 2020, s. 2-6), že  
v školskom roku 2020/2021 sa na Spiši otvorilo 6 menšinových škôl v ktorých sa 
vyučuje slovenčina - v Jurgove, Krempachoch, Novej Belej, Vyšných Lapšoch, 
Kacvíne a v Nedeci. Na Orave pokračujú žiaci vo vyučovaní slovenčiny na zá-
kladnej škole v Podvlku a potešujúcou správou je, že sa vyučovanie slovenského 
jazyka obnovilo aj vo Veľkej Lipnici – Prívarovke. Celkovo sa v tomto školskom 
roku na spišských a oravských základných školách učí slovenčinu v Poľsku 209 
žiakov.
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SUMMARY

The study deals with the position of minority (Slovak) education in the Upper Orava 
region in Poland. The situation and overall state of development of minority education 
is evaluated mainly from the perspective of historical development of social conditions, 
which influenced not only the school policy, but in some aspects, it also reflected the wider 
understood development of pedagogical thinking in Poland. During roughly more than 
two centuries (from the 18th century to the present), a number of historical milestones in 
border Polish - Slovak relations took place, which also affected the functioning of Slovak 
minority schools in Poland. It is reflected the territorial and language dispute in them, 
that affects mainly the national identity of the Slovaks. The paper reflects on the meaning 
and mission of regional minority schools in this border area of   Poland. It emphasizes 
their unifying role, promoting good coexistence and the formation of an honest and civic 
open national (ethnic) identity of Slovaks living in Poland in the Upper Orava region.
Keywords: regional minority education in Horná Orava, Poland, historical milestones, 
function of minority schools 

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. 
Katedra pedagogiky a andragogiky
Filozofická fakulta UK Bratislava
Gondova 2
814 99 Bratislava
Slovenská republika
potocarova@uniba.sk



114

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
Ročník 32              PAEDAGOGICA                 Bratislava 2020

NÁSILIE V RODINÁCH  
PÁCHANÉ NA ŽENÁCH A DEŤOCH

Miroslava REZNÍČKOVÁ – Ľuboslava SEJČOVÁ

Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať a priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách  
a deťoch a charakterizovanie účinnej prevencie. O problematike týrania a zneužívania žien a detí 
sa na verejnosti začalo rozprávať až v druhej polovici 20. storočia, na Slovensku až na konci 
90-tych rokov 20. storočia. Mnoho žien a detí zažíva dennodenne násilie, ktoré pácha ich blíz-
ky rodinný príbuzný. Autorky v príspevku popisujú výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný 
prostredníctvom rozhovorov so štyrmi obeťami domáceho násilia. Autorky sa zamerali na život 
obetí násilia s týrajúcim partnerom/otcom, na formy násilia, následky na obete, hľadanie pomo-
ci, medzigeneračný syndróm a iné. Z odpovedí respondentiek vyplýva, že ich život s týrajúcim 
partnerom/otcom nebol zďaleka jednoduchý a odnášajú si veľa negatívnych spomienok, násled-
kov, zdravotných a psychosomatických ťažkostí. Výsledky výskumu ukazujú súčasnú, reálnu 
a autentickú situáciu obetí domáceho násilia. 

Kľúčové slová: násilie, domáce násilie, syndróm CAN, prevencia, týranie, medzigeneračný 
prenos

1  DOMÁCE NÁSILIE NA ŽENÁCH

Termín násilie bol definovaný vo veľa rôznych odborných, knižných publiká-
ciách, výskumoch a časopisoch. O problematike týrania a zneužívania žien a detí 
sa na verejnosti začalo rozprávať až v druhej polovici 20. storočia, na Slovensku 
až na konci 90-tych rokov 20. storočia. Dovtedy to bolo považované za zriedka-
vý, okrajový jav (Fuchsová 2009).

Násilie v rodine alebo medzi partnermi je definované ako akýkoľvek akt, 
ktorý poškodzuje obeť. Zaraďujeme sem fyzické útoky, fyzické alebo psychické 
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násilie, sexuálne násilie, vyhrážanie sa násilím (fyzickým, psychickým, sexuál-
nym), zanedbávanie starostlivosti alebo správanie, ktoré je zamerané na kontro-
lovanie druhého (Gelles in Pikálková, Podaná, Buriánek, 2015). 

Domáce násilie sa môže uskutočňovať v rámci manželského zväzku, v partner-
skom zväzku, medzi bývalými manželmi, medzi ľuďmi, ktorí majú spolu potom-
ka, medzi rodinnými príslušníkmi, alebo aj medzi osobami v príbuzenskom, aj bez 
príbuzenského vzťahu, ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti (Sejčová, 2010).

Deklarácia Spojených národov – Deklarácia o eliminácii násilia voči ženám 
(The 1993 United Nations Declaration on the Eliminations of Violence Against 
Women) definovala v roku 1993 termín násilie voči ženám ako akýkoľvek akt 
násilia, ktorý súvisí s pohlavím a má za následok fyzické, sexuálne, psychické 
ublíženie a utrpenie žien a to vrátane vyhrážania sa takýmto aktom, nátlaku a ob-
medzovanie slobody, či už vo verejnom alebo súkromnom živote (Sejčová, 2010).

Formy domáceho násilia sa zvyknú členiť na tieto základné formy:
1.  Fyzické násilie – patrí medzi najhrubšiu formu domáceho násilia a zároveň 

najzjavnejšiu formu. Fyzické násilie má za cieľ ublížiť, zastrašiť, spadá sem 
spôsobenie bolesti druhému, fyzické utrpenie, fackovanie, mlátenie, bitie ru-
kou alebo za pomoci predmetov, kopanie, ohrozovanie bodnou alebo strelnou 
zbraňou a iné (Ševčík, Špatenková a kol., 2011).

2.  Psychické násilie – motiváciou psychického týrania je snaha agresora získať 
kontrolu a moc nad svojou obeťou, napríklad formou zastrašovania, hrozby, 
prehnanou žiarlivosťou, sociálnou izoláciou a iné (Pikálková, Podaná a Bu-
riánek, 2015). Psychická forma násilia môže mať podobu verbálnu (slovné 
napádanie, urážky, ponižovanie, obviňovanie, zastrašovanie, vyhrážky, cito-
vé vydieranie a i.) a neverbálnu podobu (zámerné ničenie obľúbených vecí).

3.  Ekonomické násilie – predstavuje obmedzovanie prístupu k financiám, ne-
poskytovanie prostriedkov na spoločnú domácnosť a deti, absolútnu kontrolu 
nad prostriedkami, zatajovanie finančnej situácie, zneužívanie vecí druhej 
osoby a i. 

4.  Sociálne násilie – zahŕňa využívanie detí a iných osôb ako nátlaku voči obeti, 
izoláciu, zákaz kontaktu s rodinou a priateľmi. Agresor sleduje pohyb obeti, 
kam chodí a s kým sa stretáva, čo bude robiť, sleduje každý jej krok. 

5.  Sexuálne násilie – sexuálne násilie sa najčastejšie vyskytuje medzi partner-
mi a jedinec je nútený podieľať sa na nežiadúcich a nechcených sexuálnych 
aktivitách. Sexuálne násilie môže predstavovať aj nástroj na poníženie a pod-
robenie si obete (Ševčík, Špatenková a kol., 2011).

Z rôznych výskumov a štatistík zaoberajúcimi sa pomocou obetiam násilia 
vyplýva, že páchateľmi násilia bývajú častejšie muži, partneri, otcovia ako ženy. 
Prípady, kde je agresorom muž a žena obeťou, prevažujú nad prípadmi, kde je 
naopak muž obeťou a agresorom je žena voči partnerovi (Fuchsová, 2009). 
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Cyklus domáceho násilia môže pomôcť pomáhajúcim profesiám a bezpeč-
nostným zložkám pochopiť dynamiku domáceho násilia, ide o opakujúci sa me-
chanizmus (Havlíček, Jablonická Zezulová, 2016). 

Cyklus domáceho násilia ako prvá popísala Lenore Walkerová. Každá fáza sa 
vyznačuje charakteristickým správaním agresora. 

Prvou fázou je fáza napätia. Násilník je podráždený, nespokojný, všetko kri-
tizuje, násilie má skôr podobu pasívnej agresie. Obeť sa bojí, snaží sa upokojiť 
páchateľa, trpí pocitmi viny, snaží sa mu vo všetkom vyhovieť.

Druhá fáza sa nazýva fáza násilia. V tejto fáze násilie plne prepukne, násil-
ník sa uchýli už aj k fyzickému násiliu (kopanie, mlátenie, škrtenie, zväzovanie, 
znásilnenie a i.), snaží sa získať moc, rozbíja veci, zastrašuje obeť. Obeť zažíva 
pocity strachu, bezmocnosti. Obeť často skončí s fyzickými následkami na tele, 
môže dôjsť až na ošetrenie v nemocnici a privolanie polície. Situácia sa časom 
zhoršuje, páchateľ si uvedomuje, že jeho správanie má minimálne alebo žiadne 
sociálne dôsledky.

Treťou fázou je uzmierovanie, fáza medových týždňov. Agresor sa ospra-
vedlňuje a sľubuje obeti, že už nič podobné neurobí, že sa jeho správanie nebude 
opakovať, pretože si začína uvedomovať, že by obeť mohla vzťah ukončiť a mo-
hol by prísť o kontrolu a moc. Páchateľ vyznáva obeti lásku, dáva najavo svoju 
ľútosť, obdarováva obeť darmi a pozornosťou a tá podľahne – ostáva vo vzťahu, 
uverí pretvárke a sľubom. Pokiaľ tento plán nevyjde, páchateľ zvolí vyhrážky 
samovraždou, sebapoškodzovaním, alebo zvaľuje vinu za svoje správanie na 
obeť. Pri opakovaní cyklu násilia môže byť ohrozená osoba unavená, vyčerpaná 
a zmätená. Môže veriť tomu, že sa situácia naozaj zlepší a preto sa snaží urobiť 
všetko, aby tomu tak bolo. 

Poslednou fázou (niekedy je zaraďovaná ako súčasť fáze medových týždňov) 
je fáza pokoja. Charakterizuje ju relatívny pokoj, nevyskytujú sa tu žiadne vý-
razné incidenty násilia. Páchateľ násilia môže uskutočniť niektoré svoje sľuby. 
Avšak problémy pretrvávajú, pomaly sa kumulujú, až sa vzťah opäť prehupne do 
prvej fázy – fázy napätia. 

Celý cyklus sa stále opakuje, až pokiaľ nie je nejakým spôsobom prerušený. 
Môže trvať hodiny, dni, týždne, mesiace, roky (Ševčík, Špateková a kol., 2015). 
Trvanie jednotlivých fáz môže byť rôzne, individuálne, v závislosti od charak-
teru a trvania vzťahu, sociálno-ekonomického zázemia obete a páchateľa, mie-
ry izolovanosti obete, prítomnosti detí, pomoci poskytnutej obeti, typu násilia, 
prítomnosti návykovej látky alebo alkoholu (Havlíček, Jablonická Zezulová, 
2016). 

Medzi donucovacie metódy, ktoré sa môžu vyskytovať pri domácom násilí, 
patria:
• Izolácia – odlúčenie obete od priateľov, pripraviť obeť o sociálnu podporu, 

obeť sa stáva závislá na agresorovi
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• Monopolizácia vnímania – sústredenie pozornosti na bezprostredné situácie, 
bránenie činnostiam, ktoré neupevňujú poddajnosť 

• Vnútená debilita a vyčerpanosť – oslabenie telesnej aj duševnej schopnosti 
vzdorovať 

• Vyhrážky – prehlbovanie úzkosti a beznádej
• Príležitostné prejavy láskavosti – motivovanie k poddajnosti, podrobenie sa 
• Demonštrovanie neobmedzenej moci – odpor, neochota je zbytočná
• Ponižovanie a znevažovanie – ničenie sebaúcty, potláčanie nevôle 
• Vynucovanie triviálnych činností – vytváranie podriadeného spôsobu správa-

nia sa (Amnesty International: Report on Torture 1973 in Jones, 2003). 

Mnoho ľudí si kladie otázky: ,,prečo ženy v takom vzťahu ostávajú?, ,,prečo 
neodídu?“ Mnoho žien a detí si ani neuvedomuje, že sú týrané alebo zneužívané, 
mnohé si to zase nepripúšťajú. Násiliu sa darí vďaka tichu, mlčaniu. Dôvody, 
prečo žena ostáva s násilným partnerom, sú:
1. Emocionálne dôvody: 

• žena verí v to, že násilný partner sa zmení, pretože ľutuje, čo urobil a sľu-
buje, že to už nikdy neurobí 

• strach z agresora, pretože sa vyhráža, že zabije ženu alebo deti, ak by na-
hlásila násilie, alebo by sa niekomu zdôverila

• chýbajúca emocionálna podpora alebo jej nedostatok 
• emocionálne naviazanie obete na partnera
• pocit zodpovednosti ženy za násilie
• strach robiť veľké životné zmeny 
• beznádej, bezmocnosť, pocit, že je v pasci 
• pocit, že žena je jediná, ktorá môže partnerovi pomôcť 

2. Sociálne dôvody:
• Ekonomická závislosť na násilnom partnerovi
• Strach, že agresor zraní deti alebo seba samého
• Strach, že deti budú emocionálne zranené, ak prídu o jedného rodiča, aj 

keď je násilník 
• Strach zo straty práva na deti, pretože sa agresor vyhráža odobratím detí 

obeti, ak ho obeť opustí
• Nedostatok pracovných zručností ženy
• Sociálna izolácia a chýbajúca podpora 
• Chýbajúce informácie a ich nedostatok ohľadom domáceho násilia 
• Presvedčenie, že systém nebude brať ženu vážne 
• Chýbajúce možnosti alternatívneho bývania 
• Vplyv kultúry
 (http://www.domesticviolenceroundtable.org/abuse-victims-stay.html).
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1.1  Mýty o domácom násilí

V rámci domáceho násilia sa môžeme stretnúť s rôznym mýtmi, teda ne-
správnymi predstavami ľudí, často založených na predsudkoch a stereotypných 
predstavách. Mýty môžu vo výsledku negatívne pôsobiť na podporu a ochranu 
obetí domáceho násilia. Mýty spôsobujú sekundárnu viktimizáciu a spôsobujú 
stratu hodnovernosti obete a jej spochybňovanie. Napriek tomu, že prax a dôka-
zy mýty vyvracajú, stále im mnoho ľudí verí a ťažko sa vymazávajú z povedo-
mia spoločnosti. 

Výsledky z prieskumu Eurobarometra z roku 2016 ukázali, že až 26% opý-
taných si myslí, že ženy častokrát vymýšľajú alebo zveličujú tvrdenia o zneuží-
vaní a znásilnení a 34% uvádza, že násilie proti ženám je často vyprovokované 
obeťou. 

Uvádzame niekoľko mýtov, ktoré prevládajú v spoločnosti o domácom násilí:
1. Násilie medzi partnermi je ich súkromná vec – násilie je trestný čin a preto 

nerozlišujeme, či je to vec intímna alebo nie. Naopak, prevencia a pomoc 
sú zodpovednosťou celej spoločnosti (Havlíček, Jablonická Zezulová, 2016). 
Štát zodpovedá za ochranu práv ľudí a je povinný konať v prípade ich ohroze-
nia. Násilné správanie je trestné, či už k nemu dochádza v rodine alebo mimo 
rodiny (Burajová, Činčurová, 2016). 

2. Násilie sa vyskytuje u ľudí užívajúcich alkohol a drogy – tieto látky môžu rizi-
ko zvyšovať a znížiť sebakontrolu u násilných páchateľov, ale násilie alkohol 
a drogy nespôsobujú. Násilní muži sú násilní aj bez týchto látok. Môžu ich 
využívať ako odôvodnenie svojho správania, ale príčinou nie sú (Havlíček, 
Jablonická Zezulová, 2016).

3. Keby boli ženy skutočne týrané a naozaj chceli odísť, odišli by – veľkú rolu 
zohráva strach žien. Strach, že sa nebudú môcť o seba a svoje deti postarať, 
lebo financie spravuje muž. Mnohokrát sa nemajú kam uchýliť. Mnohé ženy 
vinu z problémov v rodine zvaľujú na seba. Odchod tiež môže znamenať es-
kaláciu agresivity partnera voči žene, pretože nechce, aby ho opustila, časté 
sú vyhrážky, niekedy až smrť ženy (Buskotte, 2008). 

4. Násilná osoba nemôže za svoje konanie, lebo sama bola obeťou násilia v det-
stve – Násilník sa k obeti správa inak doma, v súkromí za zavretými dvermi 
a inak sa správa vonku na verejnosti. Je si teda dobre vedomý toho, že jeho 
konanie nie je správne a dokáže sa kontrolovať v situáciách, ktoré to vyža-
dujú (Burajová, Činčurová, 2016). To, že bol agresor sám týraný v detstve 
predstavuje veľkú traumu s dlhodobými následkami. Existuje riziko, že na-
učené vzorce správania prenesie ďalej (medzigeneračný prenos) vo svojich 
vzťahoch. Avšak, väčšina obetí mala minimálne jednu osobu v živote, s ktorou 
mala dobrý vzťah a ktorá bola vhodným vzorom a teda nie vždy to musí skon-
čiť opakovaním násilného správania (Havlíček, Jablonická Zezulová, 2016).
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1.2  Príčiny a následky domáceho násilia 

Existuje množstvo rôznych teórii, ktoré sa pokúšajú objasniť a vysvetliť ná-
silné správanie mužov voči ženám. Moci a kontrole sa venuje jedna z najuz-
návanejších teórií, ktorá je podložená výskumom a skúsenosťami. Táto teória 
vychádza z domnienky, že niektorí muži majú stále v sebe uschované predstavy, 
ktoré sú nepriateľské voči ženám. Ženy sú nimi považované za bytosti, ktoré sú 
závislé a nemôžu robiť svoje vlastné rozhodnutia. Títo muži si nepripúšťajú, bez 
ohľadu na vek, postavenie a národnosť, že partnerky môžu mať priateľov, právo 
na vlastný názor, odmietať stereotypné predstavy o rodových rolách a pod. Ná-
silie slúži ako prostriedok na udržanie ženy v jej ,,role“. Táto teória je zobrazená 
v Kruhu moci a kontroly, ktorý vznikol v USA v rámci projektu o domácom 
násilí (Havlíček, Jablonická Zezulová, 2016). 

Medzi ďalšie teórie patrí psychologická teória, podľa ktorej spočívajú príči-
ny násilia v povahových zvláštnostiach násilného jedinca (Ševčík, Špatenková 
a kol., 2011). 

Teória objektových vzťahov uvádza ako dôvod inklinácie k násiliu nedostatok 
lásky a starostlivosti v detstve (Zosky in Ševčík, Špatenková a kol., 2011). 

Teória sociálneho učenia je zameraná na medzigeneračný prenos násilného 
správania (Halford, Sanders, Behrens in Ševčík, Špatenková a kol., 2011). 

Kauzálny model D. G. Duttona pracuje so štyrmi štrukturálnymi rovinami 
zdrojov a príčin násilia v domácnosti:
• Makrosystémová rovina vníma príčiny násilia z pohľadu prevládajúcej hie-

rarchie hodnôt, ktorá spočíva v nadvláde a dominancii mužov. Patriarchálne 
zmýšľanie sa opiera o hlboko zakorenené presvedčenie, že spoločnosť musí 
byť usporiadaná hierarchicky a na jej čele stojí muž. 

• Exosystémová rovina je širšia komunita ľudí a obsahuje faktory (nezamest-
nanosť, nedostatočné finančné zdroje, nízka úroveň vzdelanosti), ktoré pris-
pievajú k násiliu. 

• Mikrosystémová rovina je samotná rodina, vo vnútri ktorej môžu vznikať si-
tuácie a okolnosti, ktoré podnecujú násilie. Rodina má určité predpísané roly.

• Ontogenetická rovina skúma vzájomné interakcie násilnej osoby a obete 
a hľadá príčiny násilia v ich individuálnych charakteristikách. Rizikovým 
faktorom pre rozvoj násilia u konkrétneho jedinca je priamy kontakt s násilím 
v detstve (Ševčík, Špatenková a kol., 2011).
U žien, ktoré boli týrané alebo zneužívané, často dochádza k rozvoju tzv. 

syndrómu týranej osoby (battered person syndrome), resp. syndrómu týraného 
partnera (battered spousse syndrome), nakoľko násilie nie je ojedinelé, ale často 
sa opakujúci akt. Syndróm týranej osoby je termín, ktorý zahŕňa špecifické cha-
rakteristiky a následky zneužívania, ktoré vedú k zníženej schopnosti jedinca 
efektívne reagovať na prežívané násilie. 
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Mnoho obetí trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Medzi jej prejavy 
patrí: znovuprežívanie traumatických situácií formou flashbackou, poruchy 
spánku, nočné mory, poruchy príjmu potravy, emocionálna vyčerpanosť, pocity 
strachu, úzkosti, depresia a iné. Mnohé obete trpia pocitmi viny, precitlivenos-
ťou, apatiou, alebo naopak hyperaktivitou, nervozitou. Typická je submisivita, 
nepriebojnosť, vyhýbanie sa konfliktom, večné pochybnosti o sebe samom. Ob-
javiť sa môže aj disociácia ako forma obranného mechanizmu, ktorý chráni obeť 
pred prežívaním bolesti naplno (Ševčík, Špatenková a kol., 2011).

V súvislosti s domácim násilím sa často stretávame aj s termínom tzv. Štok-
holmský syndróm. Pomocou tohto javu sa odborníci snažia vysvetliť správanie 
vyskytujúce sa u obetí a ohrozených osôb. Ide o tendencie obetí násilia zotrvávať 
v násilných vzťahoch, ospravedlňovať a zľahčovať násilné správanie agresora 
a násilie v ich vzťahu (Úlehlová a kol., 2009). Tento pojem je definovaný ako 
určitá emočná väzba, puto medzi únoscom a zajatcom, ktoré sa rozvinie, keď 
osobu niekto ohrozuje a zvažuje, či ju zabije, ale nakoniec to neurobí (Symonds 
in Úlehlová a kol., 2009). Tento syndróm sa nemusí rozvinúť u každej obete ná-
silia. Prioritnými dôvodmi, prečo ženy v násilnom vzťahu zotrvávajú sú strach 
o seba a o deti a ich neistá budúcnosť (Úlehlová a kol., 2009). 

Deti môžu byť obeťami aj bez toho, aby boli fyzické útoky vedené priamo na 
ich osobu. Deti môžu byť svedkami násilia, ktoré pácha násilník na ich matke. 
U takýchto detí bývajú narušené potreby, ktoré sú nutné k ich zdravému vývoju. 
V rodinách, kde dochádza k násiliu medzi partnermi, väčšinou ani jeden z rodi-
čov nenapĺňa dostatočne potreby dieťaťa. Dieťa stráca pocit cítiť sa bezpečne. 
Strach je stále prítomný, pretože dieťa nevie, kedy dôjde k ďalšiemu násiliu. 
Dieťa zo svojho postavenia nemá možnosť zastaviť násilie v rodine. Takéto deti 
majú v budúcnosti problémy s dôverou, s budovaním si otvorených vzťahov a je 
možné, že svoje postoje a naučené vzory budú prenášať ďalej (Úlehlová, 2009).

Najtragickejším výsledkom domáceho násilia je, keď skončí smrťou obete. 
Štúdie ukazujú, že viac ako dvojnásobok týraných žien je zabitých partnerom, 
alebo niekým blízkym ako úplne cudzou osobou (Flowers, 2000).

2  DETI AKO OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA

Rodičia sú pre dieťa vzorom a preto je veľmi dôležité, ako sa správajú jeden 
k druhému (Majerová, 2012). Avšak, v niektorých prípadoch sa rodina môže 
stať zdrojom vzniku a rozvojom rôznych psychických problémov a neskôr aj so-
ciálno-patologických javov. Môže dôjsť k vážnemu narušeniu psychosociálneho 
vývoja a fungovania jej členov, najmä detí (Fischer, Škoda, 2014). 

O týraní a zneužívaní detí sa vo svete začalo hovoriť až v druhej polovici 
20. storočia, na Slovensku až v 90-tych rokoch 20. storočia. Syndróm týraného, 
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zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, označovaný ako syndróm CAN (Child 
Abuse and Neglect) patrí medzi jeden z najzávažnejších problémov dnešného 
sveta ohľadom starostlivosti o dieťa. Postavenie dieťaťa je dnes iné ako tomu 
bolo v minulosti. Veľmi dlho pretrvávala predstava o ,,tvrdej výchove“ v spojení 
s telesnými trestami a jej správnosti (Viciánová a kol., 2000).

V roku 1974 bol v USA prijatý zákon Child Abuse Prevention and Treatment 
Act, ktorý oficiálne zaviedol do legislatívy pojem týranie a zanedbávanie detí 
(Pemová, Ptáček, 2016).

Pod pojmom syndróm CAN chápeme ,,akékoľvek nenáhodné, preventabilné, 
vedomé aj nevedomé správanie rodiča, vychovávateľa či inej osoby voči dieťaťu, 
ktoré je v danej spoločnosti neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje 
telesný, duševný i spoločenský stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobuje jeho 
smrť“ (Dunovský a kol. in Fuchsová 2009, s. 17).

Formy syndrómu CAN sa delia na 5 kategórii, v praxi sa však navzájom často 
prelínajú:
1. Telesné týranie dieťaťa
2. Psychické (duševné) týranie dieťaťa
3. Zanedbávanie dieťaťa
4. Sexuálne zneužívanie dieťaťa
5. Zvláštne formy syndrómu CAN (Vaníčková in Szíjjártóová, Pupíková, 2015).

Do telesného týrania detí aktívnej povahy spadá bitie rukou, aj za pomoci 
rôznych predmetov, obarenie horúcou vodou, kopanie, pálenie cigaretou alebo 
zápalkou, rezanie, hryzenie, trhanie vlasov, krútenie, zväzovanie končatín a iné 
(Pöthe in Sejčová, 2010). 

V prípade telesného týrania pasívnej povahy ide o nedostatočné uspokojo-
vanie telesných potrieb detí. Dôsledkom takéhoto správania môže byť duševná 
porucha rodičov, nedostatočná zrelosť, nepochopenie rodičovskej roly. Násled-
kom je neprospievanie dieťaťa, zanedbanosť, v kritických prípadoch až smrť 
(Sejčová, 2010).

V prípade psychického týrania dieťaťa ide o útok dospelého jedinca, naj-
častejšie rodiča, alebo iného príbuzného, na psychický vývin dieťaťa. Psychické 
týranie má päť foriem: odmietanie dieťaťa, izolácia (zakazovanie stýkania sa 
s inými ľuďmi), terorizovanie (vyhrážanie sa ublížením na zdraví, smrťou, opus-
tením, ponižovanie), ignorovanie a korupcia (podplácanie dieťaťa a pretiahnutie 
na svoju stranu pri konflikte s druhým rodičom). Do psychickej formy týrania 
spadá aj to, keď je dieťa núteným svedkom násilia voči inej osobe, najčastejšie 
ide o matku. 

Telesné zanedbávanie zahŕňa neuspokojovanie telesných potrieb dieťaťa, 
ako neposkytovanie primeranej výživy, oblečenia, obydlia, zdravotnej starostli-
vosti, ochrany. Emocionálne, citové zanedbávanie je neuspokojovanie citových 
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potrieb, pocitu, že dieťa niekam patrí, pocitov náklonnosti. Do zanedbávania 
zaraďujeme aj zanedbávanie po stránke výchovy a vzdelávania, nedostatok pod-
netov, zanedbávanie hygieny a iné (Vaníčková, Hadj-Moussová, Provazníková, 
1995).

Pohlavné, sexuálne zneužívanie znamená nepatričné vystavovanie dieťaťa 
pohlavnému kontaktu, správaniu alebo činnosti (Vaníčková, Hadj – Moussová, 
Provazníková, 1995). Sexuálne násilie sa môže stať deťom pochádzajúcim z ho-
cijakej sociálnej vrstvy, kultúry, bez ohľadu na rasu, vierovyznanie a pohlavie. 
Najčastejšie sú deti ohrozované a zneužívané členmi rodiny: otcom, nevlastným 
otcom, strýkom, bratom, synovcom, starým otcom, alebo susedom, priateľmi 
rodiny, učiteľmi, pestúnkou, matkou, tetou, alebo aj úplným cudzincom. Pácha-
teľom môže byť muž aj žena, väčšinou ale ide o mužských agresorov (Banting, 
2011).

Pod názov syndróm CAN zaraďujeme aj zvláštne formy ako: 
• Systémové týranie a zneužívanie – týranie spôsobené inštitúciami (odobratie 

detí z rodiny, výsluchy detí, striedanie pobytu detí v rôznych zariadeniach)
• Organizované týranie a zneužívanie – prostitúcia, pornografia, sexturizmus
• Münchhausenov syndróm by proxy (v zastúpení) – rodičia si vymýšľajú u detí 

rôzne symptómy ochorení, čo môže viesť k poškodeniu dieťaťa, rodičia sa 
snažia získať pre dieťa lekársku pozornosť a liečbu

• Rituálne týranie a zneužívanie – ubližovanie deťom v spojení s vierovyzna-
ním, nadprirodzenými alebo magickým súvislosťami (Sejčová, 2011).

U detí, ktoré si prešli počas svojho detstva opakovaným násilím a týraním, 
sa objavujú rôzne psychické poruchy, psychosomatické poruchy, emocionálna 
otupenosť, problémy so zvládaním životných úloh (Svoboda a kol. in Fuchsová, 
2009). Medzi psychosomatické poruchy patria bolesti hlavy, žalúdka, ekzémy, 
nevysvetliteľné teploty a iné (Procházková, Spilková in Sejčová, 2010).

Aby sa dieťa mohlo zo svojej traumy uzdraviť, musí opätovne získať pocit 
istoty a bezpečia. Dôležité je, aby bolo odobraté z násilného prostredia. Dieťa 
musí nájsť osobu, ktorej bude plne dôverovať (Sejková a kol., 2017).

3  MOŽNOSTI PREVENCIE VOČI DOMÁCEMU NÁSILIU

V rámci prevencie, ale aj eliminácie samotného násilia, je veľmi dôležité roz-
širovať úrovne poznania o tomto negatívnom jave. Schopnosť pomôcť obetiam 
zďaleka nie je taká, aká by mala byť. Stratégia prevencie kriminality v Sloven-
skej republike na roky 2016 – 2020 sa nezameriava na problematiku domáceho 
násilia, ani vo svojich špecifických cieľoch, ani v prioritách (Mencerová in Po-
lák, Tittlová, 2017). 
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Primárna, prvotná prevencia by mala byť zameraná na elimináciu rizík prav-
depodobného vzniku domáceho násilia. Dôležitý význam v primárnej prevencii 
majú, napríklad: dobré vzťahy v pôvodnej rodine, kvalitné rodinné a priateľské 
vzťahy, výchova k tolerancii, edukačné programy inštitúcií a organizácií a iné 
(Ševčík, Špatenková a kol., 2011). 

Sekundárna, druhotná prevencia je zameraná na včasnú identifikáciu do-
máceho násilia a zahŕňa intervenciu a opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť 
pokračovaniu domáceho násilia a jeho negatívnym dôsledkom (Ševčík, Špaten-
ková a kol., 2011). Súčasťou sekundárnej prevencie by malo byť zabezpečenie 
a poskytovanie účinnej, prístupnej a rýchlej pomoci obetiam domáceho násilia. 
Obete potrebujú pomoc z rôznych oblastí, z oblasti právnej, finančnej, pora-
denstvo a pod. Dôležité, až priam nevyhnutné je zvyšovať množstvo bezpeč-
ných ženských domovov a poradenských centier (Mencerová in Polák, Tittlová, 
2017). 

Terciárna prevencia je zameraná na jednotlivcov a skupiny, ktorí sa násilia 
dopustili alebo sa stali obeťami tejto trestnej činnosti (Sejčová, 2010). Snaží sa 
zmierniť dopady násilia a zvýšiť kvalitu života obetí. Zahŕňa reedukáciu, reso-
cializáciu a sociálnu rehabilitáciu. 

Do riešenia domáceho násilia sú zapojené rôzne inštitúcie a rezorty, často-
krát ale chýba efektívna vzájomná koordinácia a spolupráca. Len spolupráca 
jednotlivcov, odborníkov, inštitúcií, organizácií a pomáhajúcich profesií môže 
zabezpečiť účinnú prevenciu násilia a zabezpečenie vhodnej pomoci obetiam 
(Mencerová in Polák, Tittlová, 2017). 

Dôležitú úlohu v otázke pomoci obetiam násilia zohrávajú rôzne organizácie: 
mimovládne organizácie, azylové domy, centrá pomoci. Liečba obetí je veľmi 
dôležitá, môže sa uskutočňovať formou poradenských, terapeutických sedení, 
individuálnych aj skupinových (Danková in Polák, Tittlová, 2017). Na Sloven-
sku vznikli a existujú neštátne špeciálne poradne pre týrané ženy. Poskytujú 
pomoc sociálnoprávnu, krízovú, právnu, poradenstvo. Poskytujú aj telefonickú 
formu pomoci. 

Existuje viacero mimovládnych organizácii a zariadení na Slovensku, ktoré 
poskytujú pomoc obetiam násilia, vymenovávame niektoré z nich:
– Pro Familia – prevádzkuje ženské domy s 24 hodinovou prevádzkou, s časo-

vo neobmedzeným pobytom a vyškoleným personálom, prevádzkuje aj am-
bulantnú starostlivosť

– Krízové centrum Brána do života – založené v roku 2001, poskytuje azylo-
vé ubytovanie, snaha o vybudovanie lepšej komunikácie medzi inštitúciami 
a orgánmi, má ambulantnú starostlivosť, vyškolený personál, využíva rôzne 
psychoterapeutické metódy

– MY Mamy o.z. Prešov – poskytuje krízové poradenstvo ženám, poskytuje 
krátkodobé ubytovanie, vedie podporné skupiny
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– Občianske združenie Pomoc obetiam násilia – victim support slovakia
– Aliancia žien Slovenska (Danková in Polák, Tittlová, 2017).
– Centrum Nádej 
– Detské centrum Kľúčik
– Krízové stredisko Dúha
– Maják Nádeje 
– Labyrint OZ
– Pomoc rodine
– Fenestra a iné (www.zastavmenasilie.sk)

Práca s deťmi a maloletými, ktorí boli svedkami alebo sami obeťami nási-
lia, je ešte náročnejšia ako u týraných žien. Deti dlhodobo týrané trpia rôznymi 
následkami, poruchami, nakoľko práve vtedy sa formuje ich osobnosť. Pomoc 
poskytovaná deťom vyžaduje veľmi citlivý prístup. V súčasnosti sa často využí-
vajú rôzne formy terapie, u detí najmä arteterapia. Za pomoci kresby sa dieťa 
môže otvoriť a začať rozprávať o svojich traumatických zážitkoch (Danková in 
Polák, Tittlová, 2017).

4 VÝSKUM NÁSILIA V RODINÁCH PÁCHANÉHO  
NA ŽENÁCH A DEŤOCH

Cieľom nášho výskumu bolo preskúmať problematiku násilia v rodinách pá-
chaného na ženách a deťoch. U bývalých partneriek (v súčasnosti exmanželiek) 
agresorov (žien ako obetí domáceho násilia) sme tiež chceli zistiť, kedy si obete 
uvedomili, že správanie agresora je týranie, ako sa zmenilo páchateľove správa-
nie počas ich spoločného života, akým formám násilia boli vystavené, s akými 
následkami sa musia vysporiadať, na koho sa obrátili s prosbou o pomoc, či sa 
u agresora stretli s medzigeneračným prenosom (Rezníčková, 2019). 

U detí páchateľov (detí ako obetí domáceho násilia) sme chceli prostredníc-
tvom rozhovorov zistiť, akým formám násilia museli čeliť, aké následky musia 
znášať, kedy si uvedomili, že ide o násilie, či bol prístup agresora k matke iný 
ako k dieťaťu, či sa u páchateľa striedali cykly násilia a či sú si vedomé medzi-
generačného prenosu v rodine. 

Na začiatku výskumu sme si stanovili dve kategórie výskumných otázok. 
Jedna skupina výskumných otázok je orientovaná na respondentky – dospelé 
ženy, bývalé manželky a partnerky agresorov a druhá skupina výskumných otá-
zok sa zameriava na druhú skupinu respondentov – deti agresorov. Určité otázky 
boli spoločné pre obe skupiny respondentiek, niektoré otázky pre deti alebo pre 
ženy sme formulovali zvlášť.
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A: Výskumné otázky, ktoré boli zamerané na ženy aj deti ako obete:
č. 1:  Kedy si ženy/deti uvedomili, že sú týrané?
č. 2:  Akým formám násilia boli ženy/deti vystavené?
č. 3  Aké následky musia ženy a deti znášať?
č. 4:  Stretli sa ženy/deti u páchateľa s medzigeneračným prenosom? 

B.  Výskumné otázky, ktoré boli zamerané len na ženy ako obete:
č. 5:  Kedy a akým spôsobom sa zmenilo agresorove správanie na násilie?
č. 6:  Hľadali ženy pomoc?

C.  Výskumné otázky, ktoré boli zamerané len na deti ako obete:
č. 7:  Bolo správanie agresora rozdielne k dieťaťu a k matke?
č. 8:  Striedali sa u páchateľa cykly násilia?

4.1 Výskumná vzorka a metodika výskumu

Naša výskumná vzorka pozostávala zo štyroch respondentov, pričom všetci 
z nich sú obeťami domáceho násilia a týrania, ako partnerky, aj ako deti násilní-
kov. Dve respondentky sú bývalé manželky páchateľov násilia a ďalšie dve res-
pondentky sú detskými obeťami násilia zo strany rodiča, otca, sú to deti týchto 
partnerských dvojíc. V čase realizácie výskumu boli deti agresora už dospelé, ale 
zaraďujeme ich do kategórie detí z dôvodu, že v čase, keď boli obeťami násilia 
svojho otca, boli deťmi a neskôr adolescentami. Z dôvodu zachovania anonymi-
ty boli mená respondentov zmenené. 

Kvalitatívny výskum sme realizovali metódou pološtruktúrovaných rozhovo-
rov. V pološtruktúrovanom rozhovore je časť otázok vopred formulovaná, časť 
je formulovaných len v podobe okruhov problémov a časť sa necháva pre res-
pondenta na voľné vyjadrenie (Švec, 1998). Otázky teda môžeme podľa potreby 
meniť a prispôsobovať. 

Všetky rozhovory boli so súhlasom respondentov nahrávané a nahrávky boli 
doslovne prepísané. Rozhovory s respondentami sa uskutočnili počas troch týž-
dňov, vopred nebol stanovený časový limit, pretože sme chceli vyjsť responden-
tom v ústrety, aby sa mohli vyjadriť v rozsahu ako im bolo prijateľné a príjem-
né vzhľadom na súkromnú a chúlostivú tému. Vopred sme mali pripravených  
8 rámcových otázok pre ženy obete, bývalé manželky agresorov a 10 rámcových 
otázok pre ich deti. Otázky boli rôzne pre ženy, bývalé partnerky agresorov a iné 
pre deti agresorov. 

Konkrétne otázky pre ženy, ktoré boli vytvorené pre rozhovor:
1.  Pamätáte si moment, situáciu, keď ste si uvedomili jeho skutočné úmysly, to, 

že ide o týranie?
2.  Kedy sa začalo násilné správanie, resp. zmenilo jeho doterajšie správanie?
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3.  Aké formy násilia Váš manžel v rodine uplatňoval?
4.  S akými následkami sa musíte vyrovnávať po jeho násilnom správaní?
5.  Hľadali ste pomoc, obrátili ste sa na niekoho?
6.  Bol násilný iba voči Vám, alebo aj voči dieťaťu?
7.  Striedali sa u Vášho partnera cykly násilia? 
8.  Ste si vedomá medzigeneračného prenosu, prenosu násilia ďalej, v rodine 

vášho muža? 

Konkrétne otázky pre deti, ktoré boli vytvorené pre rozhovor:
1. Správal sa k Vám otec počas vášho detstva niekedy ako rodič?
2. Aké formy násilia v rodine uplatňoval?
3. Pamätáte si moment, situáciu, keď ste si uvedomili jeho skutočné úmysly, to, 

že ide o týranie?
4. Bol Váš otec k mame vždy zlý, alebo sa jeho prístup počas rokov zmenil?
5. Bolo správanie Vášho otca k vám iné ako jeho správanie k vašej mame?
6. Striedali sa u Vášho otca cykly násilia? 
7. Zmenilo sa počas rokov správanie Vášho otca voči vám?
8. S akými následkami sa musíte vyrovnávať po jeho násilnom správaní?
9. Bránila sa Vaša mama voči otcovi a snažila sa nájsť pomoc, nejakým spôso-

bom riešiť Vašu situáciu?
10. Ste si vedomá medzigeneračného prenosu, prenosu násilia ďalej, v rodine 

Vášho otca?

Na začiatku sme ako prvé uskutočnili kategorizáciu dát, vytýčili sme kate-
górie, ktoré sme sa rozhodli sledovať u každej respondentky počas jednotlivých 
rozhovorov. Odpovede respondentov sme rozdelili do šiestich kategórií u žien, 
bývalých partneriek páchateľov a matiek a do šiestich kategórií u detí agresorov. 

U žien sme vyčlenili tieto kategórie: prvá kategória sa týkala zmeny agreso-
rovho správania. Druhá kategória sa zaoberala tým, kedy si ženy uvedomili, že 
sú týrané. Tretia kategória boli formy násilia a štvrtá kategória sa venovala ná-
sledkom na obeť. Piata kategória u žien sa venovala pomoci a jej hľadaniu a po-
sledná, šiesta kategória sa týkala medzigeneračného prenosu v rodine agresora. 

U detí sme vyčlenili nasledovné kategórie: prvá kategória sa venovala tomu, 
kedy si obete uvedomili, že sú týrané. Druhá z kategórií bola zameraná na prí-
stup páchateľa k dieťaťu. Do tretej kategórie sme zaradili zmeny v správaní pá-
chateľa, respektíve cykly násilia. Štvrtá kategória pozostávala z foriem násilia. 
Piata kategória sa týkala následkov násilia na obeť. Posledná šiesta kategória sa 
zaoberala medzigeneračným prenosom v páchateľovej rodine. 

Všetky kategórie z oboch skupín respondentov sme vpísali do tabuliek a ku 
danej kategórii boli priradené citácie z rozhovorov konkrétneho respondenta. 
Pomocou tabuliek sú odpovede respondentov prehľadnejšie. 
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4.2 Analýza a interpretácia výskumných zistení

Respondentka č. 1 Patrícia

Pani Patrícia dlhé roky žila s násilníckym manželom aj spolu s dcérou Natá-
liou (respondentka č. 3) v jednej domácnosti. V rozhovore nám prezradila viac 
o živote s agresívnym partnerom a o jej skúsenostiach s domácim násilím. 

PROBLEMATIKA NÁSILIA V RODINÁCH

Respondentka č. 1 Patrícia 

Zmena správania 
u agresora 

,,Prvú zmenu v jeho správaní som spozorovala krátko po 
svadbe, keď mu zomrela 20 ročná sestra. Zmenu v jeho 
správaní, ako vyvolávanie hádok, výbuchy hnevu, snaha 
o presadzovanie si svojich požiadaviek som pripisovala 
tejto tragickej udalosti... Stávalo sa, že mi vynadal, ale za 
chvíľu sa tváril ako by sa nič nestalo a tvrdil, že mi nič 
také nepovedal. Neskôr sa snažil riadiť mi život štýlom, 
čo môžem a nemôžem robiť. Moje správanie k nemu bolo 
tolerantné, ale vonkoncom som sa mu nepodriaďovala, čo 
často vyústilo v hádku. Časom som nadobudla pocit, že sa 
oženil, respektíve si založil rodinu len preto, aby bolo po-
starané o neho a všetko ostatné presunul na mňa...“

Uvedomenie si týrania ,,Na to sa mi dosť ťažko odpovedá. Keď sa na to tak spät-
ne pozerám, najprv to bola manipulácia, snaha riadiť mi 
život. Pokiaľ sme nemali dcéru, som to skôr považovala za 
nezhody, ktoré medzi manželmi niekedy vznikajú. Po na-
rodení dcéry mal rok zdravotné problémy súvisiace s ope-
ráciou, ktorú prekonal. Vtedy som jeho nezáujem o chod 
domácnosti, výchovu dcéry, výbuchy hnevu, pripisovala 
jeho zdravotným problémom. Že sa jedná o násilné sprá-
vanie mi došlo, keď som nastúpila po materskej do práce. 
K hádkam, ponižovaniu, osočovaniu mojej rodiny, výbu-
chom hnevu, pribudli nadávky na mňa, ale neštítil sa nadá-
vať aj dieťaťu. Začali sa aj fyzické útoky formou rôznych 
štuchancov a vyhrážanie sa zabitím.“

Formy násilia ,,Nadávky, ponižovanie, znevažovanie, fyzické útoky, oso-
čovanie pred dieťaťom, vykrikovanie že nie som schopná 
starať sa o dcéru a domácnosť... Padla aj nejaká facka, 
buchnutie, zovretie rúk, trasenie, oháňanie sa nožom a vy-
hrážky, že ma zabije. Veľmi boli urážajúce výroky typu: 
kde máme, prečo nemáme, prečo si nekúpila, mohla by si 
urobiť to a to, prečo si neurobila.“



128

Následky násilia ,,...najviac, čo ma zraňovalo, bola bezmocnosť. Jeho štýl 
komunikácie spočíval v tom, že dobré bolo väčšinou to, čo 
povedal a urobil (neurobil) on. Málokedy pripustil iné argu-
menty, väčšinou si povedal svoje a nebol ochotný počúvať 
mňa. Jeho útoky ma ničili hlavne psychicky, poruchy spán-
ku, bolesti hlavy, žalúdočné problémy -vredy na žalúdku. 
Trápila som sa, nemohla som zaspať, v noci som sa budila. 
On sa po útoku tváril akoby sa nič nestalo, veď podľa neho 
on nič neurobil, dokonca bol schopný tvrdiť, že mi žiadnu 
nadávku nepovedal, tváril sa ako by si nič nepamätal.“

Hľadanie pomoci ,,V dnešnej spoločnosti sa veľa hovorí o pomoci týraným 
ženám, ale z vlastnej skúsenosti viem, že keď si nepomô-
žem sama, tak mi nikto nepomôže. Pri riešení dôležitú 
úlohu zohráva pomoc a podpora rodiny a hlavne finančná 
situácia s čím súvisí možnosť samostatného bývania. Rie-
šenie obrátiť sa na políciu a vykázať ho z bytu na 24 ho-
dín alebo viac, nie je podľa mňa pre ženu dostačujúce, po- 
kiaľ sa žena nemá kde presťahovať a ostáva v byte... Pomoc 
som v prvom rade hľadala u jeho matky. I keď naše vzťahy 
boli dobré, bola mi vďačná za to, čo som pre ňu urobila... 
ale pomôcť mi nevedela. Uznala, že to mám s jej synom 
ťažké, že vie aký je a to bolo všetko. Boli situácie, keď som 
chcela aj volať políciu, ale vytrhol mi telefón so slovami, 
že sem žiadnych policajtov nepustí. Suseda vedela, v pod-
state počula čo dokáže, ale keď som sa jej spýtala, že keď 
podám trestné oznámenie, či mi dosvedčí, čoho je schopný 
a čo robí, povedala mi, aby som sa nehnevala, ale že nie... 
Situáciu som sa snažila riešiť rozvodom, ale bývalý manžel 
nesúhlasil s predajom bytu ani s odsťahovaním. Dôvodom, 
že sme ostali bývať v jednom byte, bola aj finančná situ-
ácia... Obrátila som sa aj centrum pre týrané ženy, kde mi 
slečna, ktorá mohla byť vo veku mojej dcéry povedala, že 
som si to zapríčinila sama tým, že som mu stále ustupovala 
a pomáhala mu. Že môžem naňho podať trestné oznámenie, 
ale nemám žiadny dôkaz a podstate by to bolo tvrdenie pro-
ti tvrdeniu. Trvalo mi dosť dlho, kým som nabrala odvahu 
o týchto problémoch hovoriť s cudzou osobou, ale z tohto 
stretnutia som odchádzala ešte viac bezradná a ponížená... 
Veľmi ľahko sa niekomu povie, že prečo od neho neodíde. 
Ale kam, niekde na ulicu? Do azylového domu a podob-
ne sa dostanete, keď máte malé dieťa do určitého veku. 
V mojom prípade mi bolo povedané, že jediné riešenie je 
vysporiadanie súdnou cestou. Pokiaľ má žena deti, o ktoré 
sa musí starať a zabezpečiť im všetko, čo potrebujú, ťažko 
jej ostávajú peniaze na finančné vysporiadanie...“
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Medzigeneračný prenos  
u páchateľa

,,On akoby si vôbec nepripúšťal, že jeho správanie je násil-
nícke... Medzigeneračný prenos v rodine môjho bývalého 
muža je neprehliadnuteľný. Keď som jeho rodinu spoznala, 
mala som pocit, že všetko funguje super. Už počas života 
otca som si všimla, že matka skáče okolo otca ako slúžka: 
raňajky do postele, pri obede čakala, kedy doje polievku, 
aby mu hneď odložila tanier a nabrala druhé jedlo... S od-
stupom času som presne zistila, že môj muž robil, presnej-
šie snažil sa robiť to, čo videl doma. Žil a vyrastal v rodine, 
kde tvrdou rukou vládol otec, matka bola podriadená a deti 
nemali právo do ničoho hovoriť. Môžem povedať, že bol 
nechceným a neplánovaným dieťaťom a matka mu to dá-
vala patrične pociťovať... K mužovi ako prvorodenému sa 
vždy správala odmerane, mohol urobiť čokoľvek, nikdy to 
pre ňu nebolo dobré. Vždy si niečo našla, čo mu vytkla, 
vykričala, bola schopná mu vynadať aj za to čo neurobil on, 
ale jej druhý syn. I napriek tomu, že sa snažila uprednostňo-
vať svojho druhého syna v konečnom dôsledku u obidvoch 
sa v ich manželstve prejavili známky násilia, psychické-
ho a fyzického týrania. Myslím si, že ten model v rodine, 
v ktorej vyrastali, ovplyvnil i ďalší ich život.“

Respondentka, pani Patrícia, spoznala svojho muža (v súčasnosti bývalého 
manžela) ako nekonfliktného človeka. Pokiaľ sa nezobrali, jeho správanie nebo-
lo nijako násilnícke, naopak presne opačné. Avšak, po svadbe sa odohrali závaž-
né zmeny v jeho správaní. Začal sa kolotoč hádok, výbuchy hnevu, presadzova-
nie jeho požiadaviek, nadávok a pod. 

Uvedomenie si, že sa jedná o domáce násilie a týranie prišlo až v dobe, keď 
nastúpila do práce po materskej dovolenke. Okrem psychického násilia, ponižo-
vania, výbuchom hnevu, nadávkam, sa začali objavovať aj prejavy fyzického ná-
silia, vyhrážky smrťou, partner okrem nadával aj dcére, nie len manželke. Pani 
Patrícia ako následok agresorovho správania trpela a trpí mnohými ťažkosťami, 
najmä trpela po stránke psychickej, ale pridali sa k tomu aj rôzne zdravotné prob-
lémy ako: žalúdočné ťažkosti, ktoré vyústili až do vredov na žalúdku, bolesti 
hlavy a problémy so spánkom. Pani Patrícia mala mnohokrát problémy v noci 
spať a často sa v noci budila. 

Na otázku ohľadom hľadania pomoci respondentka spomína, že v prvom 
rade hľadala pomoc u matky svojho partnera. Tá jej však nijako nepomohla, aj 
keď si bola vedomá, čo aj priznala, že aký jej prvorodený syn je a čoho je schop-
ný. Nasledoval rozvod, avšak problém vznikol po stránke finančnej. Obrátila sa 
aj na centrum pre týrané ženy, ktoré má ženám pomáhať, ale narazila na negatív-
nu skúsenosť. Naša posledná výskumná kategória sa zaoberá medzigeneračným 
prenosom u agresora. Z odpovedí respondentky je zrejmé, že agresor bol nech-



130

ceným dieťaťom a jeho matka k nemu tak aj pristupovala a naopak uprednost-
ňovala mladšieho syna. Svoje násilnícke správanie si nepripúšťal, jednoducho sa 
správal tak, ako bol naučený z domova. 

Respondentka č. 2 Soňa 

Pani Soňa žila v domácnosti s dcérou (aj s ňou sme robili rozhovor – res-
pondentka č. 4 Viktória) a násilníckym manželom. V rozhovore sa rozpovedala 
o živote s násilníkom a o tom, čo musela prežiť v ich partnerskom vzťahu. 

PROBLEMATIKA NÁSILIA V RODINÁCH

Respondentka č. 2 Soňa

Zmena správania u agresora ,,Keď sa nám narodila dcéra, začali prvé hádky pramenia-
ce z odlišného pohľadu na výchovu dcéry. Boli to samé 
príkazy, pokyny, usmernenia. Ťažko sa mu niektoré veci 
ohľadom výchovy vyvracali, lebo u nich to fungovalo takto 
(direktívne) a nechcel pripustiť, že by to mohlo byť inak. 
Postupne začal kritizovať mňa, čo a ako robím. Medzi nami 
dochádzalo k čoraz častejším hádkam, pri ktorých už sem 
tam použil vulgárne slová.“

Uvedomenie si týrania ,,Že dochádza k násiliu a jeho správanie sa vymyká norme, 
som si začala uvedomovať až vtedy, keď začal používať 
vulgárne nadávky čoraz častejšie, pribudlo ponižovanie, 
dehonestovanie mojej práce a postupne aj fyzické útoky. 
Jeho útoky boli mierené voči mne, výnimočne aj voči dcé-
re. Nebolo to samozrejme zo dňa na deň. Myslím si, že sa 
to vyvíjalo niekoľko rokov.“

Formy násilia ,,Najprv to boli hádky, neskôr pribudli nadávky, kritika, po-
nižovanie, osočovanie pred rodinou, ale aj pred inými ľuď-
mi a vrcholom ľadovca bol fyzický útok, konkrétne facka, 
vykrútenie rúk. Raz bol schopný mi vynadať, inokedy ma 
presviedčal ako veľmi ma miluje a ako ho mrzí, čo povedal, 
alebo urobil. Neskôr sa to stalo akousi samozrejmosťou, 
keď už akýkoľvek problém riešil používaním vulgarizmov 
na moju adresu.“

Následky násilia ,,Trpela som nechutenstvom, bolesťami hlavy a brucha. 
Neustále som bola v strese, žila v strachu, čo ma zas čaká. 
Bola som unavená, vyčerpaná, musela som vynaložiť veľa 
úsilia, aby som sa mohla sústrediť sa na svoju prácu a neu-
robila nejakú chybu.“
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Hľadanie pomoci ,,Keď sa útoky začali opakovať, požiadala som o roz-
vod. Rozvod nechcel vôbec pripustiť s tým, že ma miluje 
a nechce prísť o rodinu. Na jeho prosby a naliehanie som 
návrh o rozvod stiahla. Určitý čas sa jeho správanie zme-
nilo, ukľudnil sa, ale postupne sa jeho správanie vrátilo 
do starých koľají. Keď sa už jeho útoky začali stupňovať, 
opätovne som podala návrh na rozvod. Rozvodové konanie 
trvalo pomerne dlho, nakoľko nesúhlasil... Po rozvode sme 
ostali bývať ešte v spoločnom byte, s tým, že byt ostane 
nám a on si bude riešiť svoju bytovú otázku. Dohodli sme 
si pravidlá, každý mal svoju izbu... Po niekoľkých rokoch 
si nakoniec zaobstaral byt a odsťahoval sa... Pomoc pre tý-
rané ženy z vlastnej skúsenosti veľmi ohodnotiť neviem. 
Svoje problémy som sa snažila riešiť sama rozvodom, čo 
sa mi našťastie na druhý pokus aj podarilo. Ale čo sa nie-
kedy dostane do médií, nie každá žena má to šťastie, že sa 
násilníka zbaví.“

Medzigeneračný prenos  
u páchateľa

 ,,S jeho rodinou sme sa stretávali párkrát do roka. I keď sa 
snažili neriešiť predo mnou nič osobné, nikdy som nevycí-
tila žiadne citové prejavy, nikto sa neopovážil protirečiť ot-
covi a všetko sa robilo tak, aby bolo ako si to on prial. Viem 
z rozprávania ľudí z rodiny i blízkeho okolia, niekedy sa aj 
sama mama vyjadrila, že otec vládol v rodine tvrdou rukou 
a mal násilnícke sklony. A môj muž vedome, alebo aj ne-
vedome prenášal do nášho manželstva to, čo videl doma... 
Pod vplyvom svojej rodiny začal prenášať zvyky zabehnuté 
vo svojej rodine aj do našej.“

Respondentka Soňa žila dlhé roky v jednej domácnosti s násilníckym man-
želom. Obaja sa tešili na príchod prvého dieťaťa, ale potom prišla zmena. Naj-
väčšia zmena v správaní jej muža nastala, keď sa partnerom narodila dcéra. 
Respondentka si uvedomila, v akej situácií sa nachádza až v dobe, keď sa jeho 
násilnícke správanie začalo viac a viac stupňovať a nakoniec pribudli aj fyzické 
útoky. Neboli to už len vulgarizmy a hádky, pribudlo ponižovanie a aj fyzické 
násilie. Napriek tomu sa jej manžel na verejnosti tváril ako vzorný otec a man-
žel. 

Na otázku ohľadom foriem násilia, ktorým bola respondentka vystavená, 
spomína hádky, vulgarizmy na jej osobu, kritizovanie, ponižovanie, osočovanie 
pred rodinou a neskôr aj fyzické útoky (facky, vykrucovanie rúk). Jej manžel 
nemal problém byť násilný aj k dcére, aj keď obeťou bola hlavne pani Soňa. 
U agresora sa často striedali aj rôzne cykly násilia, striedalo sa násilné správanie 
s vyznávaním citov a ospravedlňovaním sa obeti. 
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Pani Soňa sa musela popasovať s mnohým následkami partnerovho správa-
nia voči nej. Trpela bolesťami hlavy, žalúdka, nechutenstvom, cudzia jej nebola 
ani únava a vyčerpanosť, ktoré jej sťažovali domáci aj pracovný život. Po čase si 
jej bývalý manžel našiel nový byť a odsťahoval sa a pani Soňa si mohla konečne 
vydýchnuť. Respondentka sa vyjadrila aj na otázku ohľadom agresorovej rodiny 
a medzigeneračného prenosu. Rodina jej muža bola postavená na princípoch, 
kde muž vládol v rodine silou a neboli mu cudzie ani násilníckej sklony. Jej muž 
sa celý čas snažil do ich vzťahu preniesť vzory, ktoré mal naučené z domova od 
rodičov. 

Respondentka č. 3 Natália (dcéra respondentky č. 1 – Patrície)

Respondentka, slečna Natália má otca násilníka. V rozhovore sme zisťovali, 
aké bolo žiť s ním v jednej domácnosti a ako ju to ovplyvnilo. 

PROBLEMATIKA NÁSILIA V RODINÁCH

Respondentka č. 3 Natália

Uvedomenie si týrania ,,Moja asi taká najvýraznejšia spomienka v spojitosti s ním 
je, keď sa raz v hale v našom byte chytil za hruď, začal lapať 
po dychu a stonať, že umiera. Bolo mi možno 5, 6 rokov.  
V tom veku bola moja reakcia ako decka jasná – preľakla som 
sa, utekala k nemu, začala plakať a báť sa o tatka. Až som po-
maly chytala panický záchvat. On sa zosunul na zem a ďalej 
stonal. V tom mi mama povedala, aby som doňho štuchla, že 
ako sa preberie. Tak som tak spravila. V tom momente sa po-
stavil a v plnom zdraví odkráčal preč... Bola som ešte malá na 
to, aby mi došlo ,,aha, toto je týranie“. Ale došlo mi, že jeho 
konanie nie je správne a nemá byť také, aké je, že niečo nie je 
v poriadku... Pre mňa úplný zlomový moment vo vzťahu s ot-
com bola štedrá večera pár rokov dozadu. Vtedy mi priamo 
počas večere vykričal, že za všetko môžem ja, že všetko zlé 
sa v našej rodine deje kvôli mne, že keby som tu ja nebola... 
Nepamätám si nejaký vyslovene konkrétny moment, kedy by 
mi došlo, že ide o týranie. Možno som to tak nejak vedela 
vždy, odkedy som niečo také bola schopná vnímať. Bola som 
si dobre vedomá toho, ako sa líši správanie mamy ku mne od 
toho otcovho.“
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Rozdiely v správaní 
agresora k matke  
a k dieťaťu

,,Nespomínam si, že by sa so mnou napríklad niekedy hral, 
trávil so mnou čas a pod. Vždy kukal na telku, zatiaľ, čo sa 
o všetko starala mama a vždy si vo svojom plnom dni našla 
na mňa dostatok času. On mi venoval pozornosť len vtedy, 
keď u nás niekto bol a on sa mnou chcel pochváliť... Keď 
jeho správanie kolísalo a raz bol dobrý, raz zlý, tak sa správal 
rovnako k nám obom. Keď som bola menšia, útočil najmä na 
mamu, či fyzicky alebo slovne. Na mňa o niečo menej, ale 
veľký rozdiel tam nebol. Ale ako som rástla, akoby sa jeho 
bariéry vytrácali a nemal problém byť taký istý aj na mňa. 
Ale ten rozdiel bol minimálny, pravdu povediac. Keď už bol 
vo svojom živle, bolo jedno, či máva nožom predo mnou ale-
bo mamou, alebo na ktorú z nás kričí a ktorej sa vyhráža“.

Cykly násilia u páchateľa ,,Pamätám si, že sa jeho správanie menilo a striedalo, hlavne, 
keď som bola menšia. Chvíľu akoby mal moment, kedy bol 
dobrý, milý. Potom behom pár minút sa z neho stal... niekto 
kompletne vymenený. Ako dieťa som často trpela veľkým, 
vnútorným rozporom. Vždy, keď som ho chcela neznášať  
a cítiť k nemu len to negatívne, spomenula som si na tie krát-
ke chvíľky, keď bol dobrý a nevedela som, čo si počať. V hla-
ve sa mi rojili myšlienky... ,,Ako ho môžem neznášať, veď vie 
byť aj dobrý.”  V tej dobe som ešte netušila, aká je to z jeho 
strany pretvárka a manipulácia. Dodnes si ale pamätám, ako 
sa vo mne búrili emócie a nevedela som, čo k nemu cítiť, ako 
ho brať, ako k nemu pristupovať. Bola som len malé decko 
a nechápala som, že prečo je raz dobrý a raz zase taký zlý... 
mal aj chvíľky, keď bol dobrý, alebo sa takým aspoň robil, ale 
niekedy stačilo pár minút a bol z neho niekto úplne iný. Bol 
taký, ako mu to vyhovovalo.“

Formy násilia ,,Nepamätám si, kedy prvýkrát použil fyzickú silu, či už ruku, 
päsť alebo nôž, ale spomienky na mávanie nožom či na mňa 
alebo na mamu mám už zo skorého detstva. Keď som bola 
malá, väčšinou sa oháňal na mamu, ale ja ako hrdinka som 
vždy pred ňu skočila, aj keď má posúvala za seba. Bol ale 
príliš veľký zbabelec reálne nôž použiť. Keď už, tak použil 
päsť alebo ruku. Nebol ale typický násilník, ktorý druhých 
mláti ako žito. Asi lebo by to zanechalo fyzické stopy, ktoré 
by potenciálne mohli byť použité proti nemu. Nemal problém 
sa oháňať, ale akoby sa zároveň obával to naozaj použiť... 
Boli aj nejaké facky, ale málokedy sa mu to podarilo, takmer 
vždy mu v tom mama zabránila. Jeho silnou zbraňou nebolo 
fyzicky útočiť, ale slovne a psychicky. Odjakživa sa nás s ma-
mou snažil proti sebe poštvať, klamal, manipuloval. A časté 
boli krik a hádky. Vždy veľmi kričal, vyhrážal sa, nadával.“ 
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Následky násilia ,,V menšom veku som si okrem stresu a strachu nejaké ná-
sledky asi ani neuvedomovala. Dnes už viem, že trpím ale-
bo som trpela mnohými psychosomatickými ochoreniami, 
vrátane ekzému, alergií, nočných mor – vo veľa z nich ma 
naháňal alebo sa pokúšal zabiť, bolesťami hlavy a brucha, 
porúch spánku... Mala som obdobia, okolo konca základnej 
školy a začiatku strednej, kedy som ráno schválne vstala aj 
o hodinu skôr, špeciálne som si nastavila budík, aby som si 
ešte išla ľahnúť k mame. Vtedy som si nejako neuvedomo-
vala prečo a nezamýšľala sa nad tým. Dnes už viem, že to 
bolo najskôr kvôli tomu, že som túžila po pocitoch bezpečia 
a istoty a vedela som, že u mamy ich vždy nájdem. Kvôli 
bolestiam hlavy som podstúpila aj magnetickú rezonanciu, 
nikdy nezistili nič. Rovnako vyšetrenia kvôli žalúdku. Keď 
ani tam nič objektívne nezistili, lekárka mi povedala, že je to 
stres a či si prechádzam stresujúcim obdobím. Ha, čo asi tak 
na to povedať. Otec sa mne aj mame denno-denne vyhráža 
smrťou, máva nožom pred tvárou, kričí nadávky a vyhrážky... 
nie, vôbec nie som v strese. So sebavedomím tiež dobré za-
máva, keď človek denne počúva rôzne vulgarizmy na svoju 
osobu, neustále slovné podkopávanie a urážanie. Časom som 
to prestala vnímať, ale niekedy tie pocity nedôvery, znížené-
ho sebavedomia a podobne vychádzajú na povrch a vedia so 
mnou zamávať. Viem, že jeho slová sú nesprávne, ale keď to 
počúvate roky...“

Medzigeneračný prenos u 
páchateľa

,, Viem, že môj otec prenášal svoje vzory z rodiny ďalej, ale 
úplne rovnaký bol aj jeho brat. Dlho som to ale nevedela. Na 
pohľad vyzeralo, že v strýkovej rodine je všetko O.K. Ne-
žijeme ale v jednom meste a neboli sme v kontakte tak čas-
to. Ale dobre viem, aký môže byť dojem mylný. Dodnes si  
o mojom otcovi jeho kamaráti a spolužiaci, ktorí nič nevedia, 
myslia, aký je on úžasný muž, otec, kamarát a nikdy by ich 
nenapadlo, aký naozaj vie byť... Až o x rokov neskôr som sa 
dozvedela, keď sa rozviedol so svojou ženou a časom odsťa-
hoval, že bol veľmi podobný vo svojom správaní môjmu ot-
covi. Úprimne ma to ale neprekvapuje. Z toho, čo viem o ich 
rodine, tak ich otec bol presne taký istý. Viem, že v takýchto 
veciach je časté, že sa prenášajú v generáciách ďalej. Ja osob-
ne som môjho dedka, ich otca nepoznala. Ale z toho, čo som 
počula od tých, čo áno, tak v ich rodine vládol tvrdou rukou, 
doslova. Je jasné, že svoje vzory odniekiaľ získať museli.“
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 Respondentka Natália prežila detstvo s otcom – tyranom. Má mnoho neprí-
jemných spomienok a momentov na to, čo ona spolu s mamou museli prežívať. 
Medzi výrazné spomienky patrí aj tá, keď sa jej otec hodil v byte o zem a hral 
sa na to, že nemôže dýchať a zomiera. Pre dieťa to má veľmi negatívne účinky, 
slečna Natália ako dieťa, pochopiteľne, nevedela, čo sa deje a o svojho otca sa 
v danom momente veľmi bála, až takmer dospela do panického záchvatu. Nikdy 
by ju nenapadlo, že niečo také len finguje. Bol to jeden z výrazných momentov, 
kedy si spätne respondentka uvedomila, že jeho správanie naozaj nebolo správ-
ne a v poriadku. Vo svojich odpovediach sa respondentka vyjadrila aj k tomu, či 
sa líšilo správanie jej otca k matke od toho k nej. Spočiatku, keď bola menšia, 
útočil otec, či už slovne alebo fyzicky, najmä na matku. Nemal ale problém za-
útočiť aj na dcéru. Čím dcéra rástla, tým viac sa bariéry v jeho správaní strácali. 
Otec dcére venoval pozornosť najmä vtedy, keď sa s ňou mohol pred niekým 
ukázať a pochváliť, mimo toho jej veľa času nevenoval, to sa jej snažila vynah-
radzovať mama. 

Respondentka Natália spomína, že u otca sa striedali jednotlivé cykly násilia, 
najmä v jej mladšom veku. Nebolo ojedinelé, že raz sa otec správal dobre, ino-
kedy bol z neho niekto kompletne iný. To nepomáhalo respondentke, nakoľko 
z toho dôvodu ako dieťa trpela veľkým, vnútorným rozporom. Nevedela ako 
malé dieťa pochopiť, prečo sa otcove správanie tak veľmi výrazne mení. Až ne-
skôr pochopila, že to bola z jeho strany premyslená manipulácia a ako jej motal 
hlavu. Ohľadom foriem násilia uviedla slečna Natália mnohé príklady: fyzické 
násilie – rukou, päsťou, facky, oháňanie sa nožom. Ako dieťa respondentka mala 
tendenciu ochranársky pred mamu skočiť, keď na ňu otec útočil nožom. Najviac 
ale páchateľ využíval psychické násilie, slovné urážky, krik, vyhrážky (aj smr-
ťou), hádky. 

Natália sa po rokoch násilia a týrania zo strany otca musí vyrovnávať mimo 
nešťastných spomienok, aj s mnohými následkami a zdravotnými ťažkosťami. 
Stres a strach bol súčasťou jej života veľmi dlho. K tomu sa pridružili mnohé 
ďalšie problémy a psychosomatické poruchy, ako napríklad: bolesti hlavy a ža-
lúdka, ekzémy, problémy so spánkom. Kvôli problémami so žalúdkom a bo-
lesťami hlavy podstúpila aj mnohé lekárske vyšetrenia, ktoré nedospeli k žiad-
nej diagnóze, iba k záveru, že ide zrejme o následky stresu. Respondentka si je 
vedomá cyklickosti násilia a medzigeneračného prenosu v ich rodine. Aj keď 
na prvý pohľad vyzerá byť všetko v poriadku, dojem vie byť veľmi klamlivý. 
Rovnako ako si o jej otcovi jeho priatelia nemyslia nič zlé a nenapadlo by ich, 
čo sa v skutočnosti deje v ich rodine, podobne tomu bolo aj v rodine jej strýka 
a v rodine starých rodičov. Predtým respondentka nevedela, že rodina jej strýka 
je tak podobná tej jej, až keď sa so svojou ženou rozviedol. 
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Respondentka č. 4 Viktória (dcéra respondentky č. 2 – Soni)

Respondentka, slečna Viktória, žila v jednej domácnosti s mamou a násilníc-
kym otcom. V rozhovore sme zisťovali, aké bolo toto súžitie a aký to malo vplyv 
na ňu a jej život. 

PROBLEMATIKA NÁSILIA V RODINÁCH

Respondentka č. 4 Viktória

Uvedomenie si týrania ,,Väčšinou som sledovala, ako ubližuje mame a kričala, aby pre-
stal. Kým som bola menšia, väčšinou sa to odohrávalo za zatvo-
renými dverami a predo mnou sa otec tváril, že sa nič nedeje. 
Čím som bola ale staršia, veci sa viac stupňovali a ja som si 
ich tiež viac uvedomovala. Myslím ale, že prvá riadna facka mi 
určite otvorila oči. Nepamätám si už presne kedy to bolo, ale ten 
moment, keď sa to udeje raz a potom inokedy zas a zas... akoby 
mu padli zábrany. Napriek tomu ale ubližoval hlavne mame.“

Rozdiely v správaní 
agresora k matke a k 
dieťaťu

,,Keď som bola menšia, nepamätám si, že by bol ku mne vy-
slovene zlý, práve naopak. Snažil sa byť dobrým otcom a staral 
sa. Časom sa to ale začalo meniť. Potom už nemal problém byť 
hnusný aj na mňa, nielen na moju mamu... Hral sa so mnou, trá-
vil so mnou čas, kúpil mi, čo som chcela, išiel so mnou von. Ale 
keď mu buchli nervy, nemal problém ublížiť mne ani mame... 
Keď bol otec zlý, kým som bola menšia, všetko si vylieval na 
mame. Ku mne bol v podstate dobrý, snažil sa hrať na dobrého 
otecka. Až keď som bola trocha staršia, už nemal problém kri-
čať a vulgárne nadávať aj mne, nechýbali ani facky. Ale mám 
dojem, že aj keď neskôr sme si každá zažili svoje, najviac to 
vždy odniesla hlavne mama.“

Cykly násilia u pácha-
teľa 

,,V tom mladšom veku bol hlavne dobrý, možno mu to, že som 
malé decko, slúžilo ako nejaká bariéra. Neskôr už mu problém 
nadávať mi, vyhrážať sa a udrieť ma, problém nerobilo. A po-
tom mal také tie momenty, keď sa veľmi za všetko ospravedlňo-
val, ľutoval čo spravil a podobne. To sa striedalo často. Asi aby 
ho mama neopustila, snažil sa ju prikloniť k sebe a zahováral ju 
sladkými rečami... Vždy ale akoby sa správal, ako mu vyhovo-
valo. Napríklad, keď už mama podala o rozvod, zrazu iné ne-
hovoril, len ako nás miluje, chce udržať rodinu pokope a pod... 
Spočiatku sa snažil mamu obalamutiť, hral sa, aký je on úžas-
ný, ako ju miluje, ako sa zmenil, preto mama najprv rozvod aj  
stiahla. Snažil sa ju zblbnúť, že on predsa o rodinu prísť nechce, 
že nás ľúbi a podobne... Hlavne, že keď mama žiadosť o rozvod 
stiahla, nemal problém byť z neho zase násilnícky muž.“
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Formy násilia ,,Keď bolo niečo, častejšie sa vozil otec po mojej mame ako po 
mne. Napriek tomu som si ale bola dobre vedomá toho, čo sa u 
nás deje. Krik, nadávky a vyhrážky boli bežné. Keď už bolo ale 
zle, vždy to odniesla najmä mama. Pamätám si ale, že nejaký 
menší fyzický útok alebo facky mu problém nerobili, či už voči 
mame alebo mne. Aj keď u mňa pomenej. Mám dojem, že mňa 
si vždy chcel prikloniť na svoju stranu a tváriť sa, aký je on 
úžasný otec.“

Následky násilia ,,Dlhodobo som mávala závažné problémy so žalúdkom  
a obiehala kvôli tomu aj mnoho doktorov. Stres a domáce pro-
stredie tomu určite napomohli. Bola som často v strese a z toho 
vyplynuli rôzne zdravotné problémy. Dodnes ma niekedy pre-
padnú také tie pocity strachu a úzkosti.“

Medzigeneračný pre-
nos u páchateľa

,,Nikdy sme neudržiavali veľmi blízke vzťahy s rodinou otca, 
nakoľko mamu nikdy veľmi nemuseli a nesprávali sa k nej veľ-
mi príjemne. Ale aj ja som rokmi postrehla, že ich správanie 
voči sebe bolo dosť chladné a ľahostajné. Nikdy som síce ne-
bola svedkom fyzického násilia medzi nimi, ale hádky a krik 
neboli neobvyklé, aj keď skôr za mojej neprítomnosti. Skôr som 
ich počula z okna, keď som sa hrala vonku. Ale počula som, 
že otcovi rodičia neboli práve vrúcnymi rodičmi. Dokonca po 
rokoch sa objavili aj náznaky, že dedko nemal problém siahnuť 
rukou na babku, aj na deti. Nečudujem sa tomu, úprimne, také 
správanie nevznikne predsa len tak z ničoho. Očividne môj otec 
videl doma mnoho škaredého a asi to bral ako nejaký vzor toho, 
ako to má v rodine vyzerať.“

Respondentka, slečna Viktória, je jednou z obetí svojho násilníckeho otca. 
Napriek tomu, kým bola respondentka mladšia, jej otec sa snažil správať ako 
vzorný, dobrý otec. Násilné tendencie voči dcére sa začali prejavovať až keď 
bola trocha staršia. Väčšina útokov otca bola primárne namierená na jej mat-
ku. Postupom času sa aj ona stala terčom útokov, hádok, kriku, vulgarizmov, 
vyhrážok, faciek... Otec nemal problém namieriť ruku ani proti jednej z nich. 
Z jedných takých výrazných momentov, na ktoré si respondentka rozpamätáva 
je, keď na ňu siahol otec prvýkrát. Vtedy si uvedomila, čo sa skutočne u nich 
doma deje. 

Mnohokrát sa v ich rodine striedali aj cykly násilného správania – keď sa ag-
resor, otec veľmi ospravedlňoval za všetko, čo spáchal, ľutoval svoje činy a sna-
žil sa tak obete prikloniť na svoju stranu. Pretože nechcel ženu stratiť, snažil sa 
manipuláciou a klamstvami zmeniť partnerkine rozhodnutie a odvrátiť rozvod. 
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Respondentka sa musela, rovnako ako každá obeť domáceho násilia, vyrovnávať 
s viacerými následkami, ktoré zanechali negatívne skúsenosti z detstva. Dlhú 
dobu trpela vážnymi žalúdočnými problémami, v dôsledku čoho ponavštevovala 
mnoho rôznych lekárov. Aj v súčasnosti sa jej nevyhýbajú stres, pocity strachu 
a úzkosť. 

Problémy s otcom nakoniec vyriešil rozvod partnerov, aj keď k tomu viedla 
dlhá cesta a aj stiahnutie rozvodu na prvýkrát. Nastala tichá domácnosť a bývalí 
partneri fungovali na určitých pravidlách a vzájomne nekomunikovali. Agresor 
si nakoniec našiel nové bývanie a odišiel. Viktória spomína, že vie, že aj v rodine 
jej otca fungovalo takéto správanie – medzigeneračný prenos. Starý otec uplat-
ňoval tvrdý prístup vo výchove a nemal problém použiť fyzickú silu na svoju ro-
dinu. Otec Viktórie mal vo svojej pôvodnej rodine vzory, ktoré ďalej uplatňoval 
neskôr aj vo svojom partnerskom živote. 

4.3 Zhrnutie výsledkov výskumu

Za pomoci analýzy informácií, ktoré sme počas rozhovorov mali možnosť 
získať od respondentov, sme získali odpovede na vopred stanovené výskumné 
otázky, aj u žien, partneriek agresor, aj u ich detí. Z odpovedí na výskumné otáz-
ky sme mali možnosť viac preskúmať a nahliadnuť do problematiky týkajúcej sa 
domáceho násilia na ženách a deťoch a vytvoriť si určitú predstavu o tom, ako 
to reálne v praxi vyzerá. 

A:  Výskumné otázky, ktoré boli zamerané na ženy aj deti ako obete:

Otázka č.1: Kedy si ženy/deti uvedomili, že sú týrané?

Respondentky uviedli rôzne situácie, momenty, najmä, keď sa začalo agre-
sorove správanie stupňovať, keď začal používať fyzickú silu proti partnerke, 
ubližovať aj dieťaťu, aj na verejnosti. Najskôr považovali správanie muža len 
za nezhody. Čím viac sa ale ubližovanie stupňovalo, už nemohli zatvárať oči 
predtým, čo sa naozaj dialo. 

Otázka č. 2: Akým formám násilia boli ženy/deti vystavené?

Každá respondentka si prešla inými formami násilia, ale väčšina foriem sa 
v mnohom zhodovala. Časté bolo fyzické aj psychické týranie – facky, vyhrážky, 
hádky, vulgarizmy, fyzické útoky, kritizovanie, osočovanie, oháňanie sa nožom, 
znevažovanie a iné. V jednom prípade sa agresor snažil poštvať matku s dcérou  
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proti sebe, alebo naopak si získať dcéru na svoju stranu. Respondentky sa museli 
vyrovnávať s mnohými útokmi na svoju osobu. 

Otázka č. 3: Aké následky musia ženy a deti znášať?

Každá obeť násilia sa s následkami vyrovnáva rôzne, všetky sú ale nepochyb-
ne zlé a negatívne. Násilie má na obete ďalekosiahle následky, ktoré ich spre-
vádzajú ešte aj dlho potom. Respondentky uvádzajú niektoré rovnaké zdravotné 
ťažkosti, niektoré odlišné. Viackrát v odpovediach zazneli následky ako naprík-
lad: bolesti hlavy, problémy so spánkom, problémy so žalúdkom a stres ale aj 
rôzne iné ťažkosti ako problémy ako ekzémy, nízke sebavedomie, nechutenstvo, 
pocity nedôvery a strachu a iné. Spomienky ale ostávajú navždy.

Otázka č. 4: Stretli sa ženy/deti u páchateľa s medzigeneračným prenosom? 

V oboch rodinách partnerov sa vyskytol medzigeneračný prenos. Z výpovedí 
respondentiek, starí rodičia neboli veľmi dobrým vzorom. V oboch prípadoch 
bol starý otec muž, ktorému násilie nebolo cudzie a nie je prekvapujúce, že bý-
valí manželia respondentiek vzory zo svojho detstva preniesli ďalej do svojich 
rodín. 

B.  Výskumné otázky, ktoré boli zamerané len na ženy ako obete:

Otázka č. 5: Kedy a akým spôsobom sa zmenilo agresorove správanie na násilie?

Všetky respondentky uviedli, v aký kľúčový moment nastala zmena v správa-
ní ich partnera, kedy začalo dochádzať k jeho agresívnemu a násilnému správa-
niu. Situácie sú rôzne, najčastejšia ale bolo zmenou nejaká životná udalosť, ako 
uzavretie manželského zväzku, smrť niekoho blízkeho, alebo narodenie dieťaťa. 

Otázka č. 6: Hľadali ženy pomoc?

Jedna z respondentiek sa násilného partnera zbavila po náročnom a dlho-
trvajúcom rozvode. Druhá respondentka sa obracala na rôzne formy pomoci, 
s mužom sa rozviedla, ale kvôli finančným problémom naďalej žili v jednej do-
mácnosti. Obrátila sa aj na rodinu, susedov, zvažovala policajtov, riešenie prob-
lémov súdnou cestou, hygienu, vyhľadala a navštívila aj centrum, ktoré pomáha 
týraným ženám, zatiaľ žiaľ žiadna z jej snáh nevyriešila jej problém s týrajúcim 
mužom. 
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C.  Výskumné otázky, ktoré boli zamerané len na deti ako obete:

Otázka č. 7: Bolo správanie agresora rozdielne k dieťaťu a k matke?

V prvom prípade bol otec zlý na matku aj na dieťa rovnako, alebo veľmi po-
dobne. Nevenoval sa dieťaťu, netrávil s ním čas, pozornosť mu venoval, len keď 
sa s dcérou mohol ukázať a pochváliť pred inými. Násilie nemal problém použiť 
ani na jednu z nich.

V druhom prípade sa naopak agresor spočiatku k dcére správal ako vzorný 
otec, venoval jej čas a pozornosť, na rozdiel od prvého prípadu. Avšak, časom 
sa aj tak začal z dcére správať násilne, rovnako ako dovtedy k matke, aj keď na 
matku útočil viac ako na dcéru. 

Otázka č. 8: Striedali sa u páchateľa cykly násilia?

U oboch agresorov sa striedali cykly násilia, keď im to vyhovovalo, vedeli sa 
správať milo, ospravedlniť sa za svoje činy, ľutovať svoje konanie a vyznávať 
partnerke city, alebo sa tváriť, že sa nič zlé nestalo. Neskôr zase skĺzli do násil-
ného správania. Tento cyklus sa veľakrát opakoval. 

ZÁVER

Domáce násilie je stále veľkým problémom a deje sa všade vo svete. Ľudia 
majú tendenciu tváriť sa, že sa nič podobné nedeje, kým sa niečo také nedeje 
im. Je dôležité šíriť povedomie o tejto téme. V našom výskume sme sa zame-
rali na život obetí násilia s týrajúcim partnerom/otcom, na formy násilia, ná-
sledky na obete, hľadanie pomoci, medzigeneračný syndróm a iné. Výsledky 
výskumu ukazujú súčasnú, reálnu a autentickú situáciu obetí domáceho násilia. 
Z odpovedí respondentiek vyplýva, že ich život s týrajúcim partnerom/otcom 
nebol zďaleka jednoduchý a odnášajú si veľa negatívnych spomienok, násled-
kov, zdravotných a psychosomatických ťažkostí. Dozvedeli sme sa aj o hľadaní 
pomoci v otázke násilia v praktickom živote a mnoho ďalšieho. Často si týrané 
ženy netrúfajú obrátiť sa na políciu a súdy. Žalostná je aj situácia zabezpečenia 
náhradného ubytovania pre ženu a dieťa, ktorá sa ocitla v ťaživej situácii. Aj 
naše príbehy ukázali, že ženy sú nútené ostať bývať aj po rozchode s násilníkom. 
V rámci pomoci obetiam je dôležité, aby mali potrebné informácie, kde sa môžu 
obrátiť a hľadať pomoc. Dôležitá je tu úloha organizácií v otázke pomoci obe-
tiam násilia a celkové povedomie spoločnosti o tomto negatívnom jave. 
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SUMMARY

The aim of this thesis is to analyze and explain the issue of violence against women 
and children and to characterize effective prevention. The issue of abuse and abuse of 
women and children began to be publicized only in the second half of the 20th century, 
in Slovakia at the end of the 1990s. Many women and children experience violence on  
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a daily basis by their close family relatives. The authors describe the results of the research 
conducted through interviews with four victims of domestic violence. The authors 
focused on the life of the victims of violence with the abusive partner / father, the forms 
of violence, the consequences on the victims, the search for help, the intergenerational 
syndrome and others. The respondents‘ answers show that their life with a bullying 
partner / father was far from easy and they have many negative memories, consequences, 
health and psychosomatic difficulties. The research results show the current, real and 
authentic situation of victims of domestic violence. 
Key words: violence, domestic violence, CAN syndrome, prevention, abuse, 
intergenerational transmission 
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