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Postavenie školského psychológa v systéme výchovného 

a psychologického poradenstva 

Školský psychológ je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, pracuje 

priamo v školách a v školských zariadeniach, kde vykonáva psychologickú činnosť na pomoc 

deťom, poskytuje informácie a poradenské služby zákonným zástupcom a pedagógom.

 Primárnym cieľom práce školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko- 

edukačné služby žiakom, rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom na 

rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia využitím moderných 

foriem a metód identifikačno- diagnostickej, konzultačno- poradenskej, nápravno-korektívnej 

a preventívnej práce.          

 Školský psychológ poskytuje služby, rady, návrhy, konzultácie žiakom, pedagógom, 

vychovávateľom, rodičom, vedeniu a riaditeľovi školy a školského zariadenia, ktorí vystupujú 

vo funkcií konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta. Podľa oblastí, 

v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, rieši problémy 

a ťažkostí žiakov v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe povolania, spolupracuje pri 

narušených sociálnych vzťahoch v triede a psychohygienických otázkach školy a výchovno- 

vzdelávacieho procesu a spolupodieľa sa na optimalizácií, skvalitňovaní a zefektívňovaní 

výchovy, vyučovania a vzdelávania.       

 Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby 

individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo 

sprostredkovane prostredníctvom pedagógov, rodičov, vychovávateľov.    

 Podľa obsahu činností vykonáva školský psychológ preventívnu, identifikačno-

diagnostickú, konzultačno-poradenskú a nápravno-korektívnu činnosť.  

Koncepcia práce školského psychológa 

Školský psychológ plní v školách a v školských zariadeniach závažnú úlohu pri 

realizácií Národného programu výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 až 20 rokov. 

Spolupodieľa sa pri: 

� Vypracovávaní nových alternatívnych humanistických výchovných a vzdelávacích 

systémov s dôraznejším vstupom psychológie a psychologických aspektov do procesu 
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výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach a do výchovných 

a vyučovacích štýlov pedagógov a rodičov, 

� Decentralizácií a racionalizácií riadenia školy v intenciách humanizácie 

a demokratizácie, 

� Skvalitňovaní sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v škole, najmä vzťahov medzi 

vedením školy a pedagógmi, pedagógmi a rodičmi, pedagógmi a žiakmi, žiakmi 

navzájom, 

� Optimalizovaní všetkých položiek výchovno- vzdelávacieho procesu ( teda aj obsahu, 

foriem, organizácie, metód, prostriedkov, sociálnych vzťahov), 

� Novej kurikulárnej transformácií a zavádzaní moderných nedirektívnych 

a heuristických metód edukácie v intenciách aspektov pedagogickej psychológie 

a psychológie výchovy a vzdelávania a s prihliadnutím na vekové a vývinové kritéria 

žiakov, 

� Vypracovávaní kľúčových kompetencií žiakov aj pedagógov, medzi ktorými má 

nezastupiteľné miesto kooperácia, kreativizácia, komunikácia, kompetencia a kariéra, 

� Vypracúvaní a realizovaní rozvíjajúcich programov pre žiakov a pedagógov 

zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií, 

� Vytváraní netradičných, nových, moderných foriem spolupráce školy a rodiny, 

� Skvalitňovaní výchovných a vyučovacích štýlov a stratégií práce pedagógov a rodičov 

s deťmi všeobecne a zvlášť s deťmi vyžadujúcimi špeciálnu- výchovno-vzdelávaciu 

starostlivosť, 

� Komplexnom rozvíjaní osobnosti žiakov aj pedagógov , ich emocionálnej inteligencie, 

sociálnej kompetencie, sociálnych spôsobilosti, tvorivosti prostredníctvom 

rozvíjajúcich programov (zameraných najmä na rozvoj osobných kompetencií 

a asertivitu, adekvátne riešenie konfliktov v školách, rozvoj tolerancie a znášanlivosti 

proti násiliu, agresivite a šikanovaniu školách, rozvoj tvorivosti a tvorivého riešenia 

problémových situácií a pod.), 

� Prehlbovaní pedagógovho psychologického majstrovstva pri poznávaní osobnosti 

žiakov a jeho pedagogicko- psychologickej kompetencie pri aplikácií vyučovacích 

princípov, postupov, metód, zásad a prostriedkov vo vyučovaní prostredníctvom 

organizovania rôznych foriem vzdelávania pedagógov na univerzitách a vysokých 

školách, metodicko-pedagogických centrách a pod., alebo pomocou prednáškovej 

činnosti, diskusií, výcvikov či konzultačnej činnosti priamo na školách, 
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� Príprave pedagógov pre integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami do štandardných škôl zo psychologického hľadiska, 

� Príprave a realizovaní integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami prípravou skupinových i individuálnych programov edukácie pre týchto 

žiakov, 

� Realizovaní psychologických a pedagogicko-psychologických výskumov na 

zisťovanie efektívnosti alternatívnych humanistických vzdelávacích a výchovných 

systémov na rozvoj osobnosti žiakov, 

� Príprave nástrojov na meranie učebných výsledkov a kognitívnej úrovne žiakov 

a nových psychodiagnostických metód a techník na zisťovanie úrovne rozvoja 

osobnosti žiakov, ich schopnosti, tvorivosti, záujmov ašpirácií, motivácie ako aj 

sociálnej klímy a úrovne sociálnych vzťahov v triedach. 

Špecifická pracovná náplň školského psychológa v oblasti 

základných a stredných škôl 

� Skúma úroveň kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov žiakov, diagnostikuje 

úroveň ich schopnosti týkajúcich sa myslenia a riešenia problémov a možné problémy 

a ťažkosti v učení, 

� Diagnostikuje predpoklady žiakov v oblasti všeobecných a špeciálnych intelektových 

schopností, osobnostných vlastností, motivácie výkonu a záujmov najmä v súvislostí 

s ich vstupom a pracovným výkonom v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov a na základe ich objektívneho poznania im v spolupráci s pedagógmi rôznych 

predmetov pomáha lepšie rozvíjať osobné predpoklady a potenciality, 

� Spolupodieľa sa s výchovným poradcom na procese profesionálnej orientácie a voľby 

povolania žiakov stojacich pred 1. a 2. smerovou voľbou, vypracúva a realizuje 

programy profesijnej orientácie a voľby povolania, diagnostikuje predpoklady žiakov 

z hľadiska vybranej profesie, pracuje so žiakmi z hľadiska voľby povolania 

problémovými, resp. pracuje so žiakmi pri rozvíjaní ich špeciálnych schopností, 

intelektového nadania a navrhuje učiteľom a výchovným poradcom niektoré ďalšie 

možnosti v pedagogickej a psychologickej starostlivosti o žiakov a o ich zdravý 

osobnostný rozvoj, 

� Poznáva špeciálne edukačné potreby žiakov a navrhuje ich prijatie do špeciálnych 

škôl, alebo ich integrovanú edukáciu, 
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� Pracuje na integrácií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

� Spolupodieľa sa na príprave individuálnych programov výchovy a vzdelávania detí so 

špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami s ohľadom na rozvoj ich osobnosti, 

� Pracuje so žiakmi v školách s prevažujúcim rómskym etnikom a pripravuje programy 

na špeciálnu starostlivosť o nich v procese výchovy a vzdelávania a pre podporu ich 

osobnostného rozvoja a rozvoja ich potencialít- tvorivosti, nadania, talentu, 

� Pracuje s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia prostredníctvom 

špeciálne pripravených rozvíjajúcich programov, 

� Poznáva a diagnostikuje žiakov tvorivých, intelektovo nadaných a v spolupráci 

s pedagógmi pripravuje pre nich špeciálne diferencované postupy vo výchove 

a vzdelávaní, 

� Poznáva a diagnostikuje žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje 

možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácií priamych 

a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných 

a rozvíjajúcich programov pre nich, 

� Poznáva a diagnostikuje žiakov s problémami a poruchami v správaní a v spolupráci 

s triednymi učiteľmi sa podieľa na tvorbe a realizácií intervenčných programov na 

zabránenie nežiaduceho správania, o ich výsledkoch informuje pedagógov a rodičov 

žiakov, 

� Zúčastňuje sa na príprave a realizácií programov pre žiakov, zameraných na rozvoj ich 

osobnosti, duševného zdravia, sociálnych spôsobilostí a sociálnej kompetencie, 

� Pracuje so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze a spolu so psychológmi z PPP krízu rieši 

a tak zabraňuje vzniku ďalších nežiaducich psychologických dôsledkov krízového 

stavu a u žiaka, 

� Zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov 

v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní podmienok pre nestresovú prácu 

v škole a možností prekonávania preťaženosti a únavy žiakov napr. autogénnym 

tréningom, ako aj tréningom efektívnych metód samoučenia a štýlov učenia sa, 

� Zapája sa do výučby predmetu psychológia alebo etická výchova v prípade, ak má 

pedagogickú kvalifikáciu, 

� Vstupuje do edukometrie, do vypracovávania nových metód, techník a prostriedkov na 

meranie učebných výkonov žiakov. 
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Z hľadiska rozvoja školskej psychológie i funkcie školského psychológa je veľmi 

dôležité, aby boli vypracované a schválené také predpisy, ktoré jednoznačne určia miesto i 

kompetencie školského psychológa. Poverení zástupcovia Asociácie školskej psychológie sa 

preto v priebehu rokov 1991-1992 stretávali s pracovníkmi pedagogicko-psychologických 

poradní, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako aj s pracovníkmi 

Ministerstva školstva. Na týchto stretnutiach spoločne pracovali na príprave Zákona 

o školských zariadeniach a Vyhláške o výchovnom poradenstve, do ktorých sa mal zabudovať 

aj nový prvok výchovného poradenstva, a to Školský Psychológ a náplň jeho práce. 

V súčasnosti teda platia nasledujúce legislatívne normy. 

 

Legislatívne normy pre zavedenie funkcie školského psychológa 

a konkretizácia jeho práce  

Z hľadiska prijatia školského i jeho činnosti na škole bol významný Zákon NR SR 

č.279/1993 Z.z.o školských zariadeniach, ktorý bol schválený 21.10.1993 a obsahoval veľmi 

dôležitý paragraf 25 s názvom „školský psychológ“. Znenie paragrafu 25 odstavec 2 tohto 

zákona bolo nasledovné: „Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sa priamo 

zúčastňujú na práci školy alebo špeciálneho výchovného zaradenia a poskytujú odbornú 

psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú pomoc deťom, zákonným zástupcom 

a pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných vzdelávacích problémov.“ 

V zákone č. 245/2008 Z:Z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

sa rovnako pojednáva v paragrafe 130 o školskom psychológovi, konkrétne v odstavci 3, 

bod.b., ako aj odstavci 5, ktorý znie: „ Výchovný poradca, psychológ alebo školský psychológ, 

školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie 

vykonávajú svoju činnosť v školách podľa §27, ods.2 písm. a) až f) alebo v školských 

zariadeniach podľa §117, 120 a odseku 2.“ 

V §131 uvedeného zákona sa v ods.1 uvádza: „Psychologická činnosť je zameraná 

najmä na: a)skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo 

ich skupín psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným 

poznatkom psychologických vied a stavu praxe, 
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b) psychologické poradenstvo v školských, výchovných, preventívnych a poradenských 

zariadeniach 

c) psychoterapiu v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach 

d) používanie psychodiagnostických metód a testov v podmienkach školských, výchovných, 

preventívnych a poradenských zariadeniach. 

Týmto zákonom tak dostali školy opäť možnosť prijímať do trvalého pracovného 

pomeru školských psychológov buď ako zamestnancov školy alebo pracovníkov CPPPaP. 

Túto možnosť zamestnať priamo na škole školského psychológa dodnes využilo okolo 100 

škôl, najmä špeciálne školy, školy s právnou subjektivitou alebo školy, kde vedenie školy 

pochopilo, že náročné úlohy, ktoré pred nimi stoja, nezvládnu bez spoluúčasti odborníkov, 

akým je aj školský psychológ. 

Pre prácu školského psychológa má význam aj Vyhláška č. 43/1996 MŠ SR z 26. 

januára 1996 o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, 

ktorá vstúpila do platnosti 1.marca 1996. Vo vyhláške sa zdôrazňuje, že školský psychológ je 

významným článkom výchovného poradenstva, a že ďalšími článkami sú pedagogicko-

psychologická poradňa, špeciálna pedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný 

poradca a špeciálny pedagóg. Táto vyhláška podrobnejšie opisuje koncepciu práce školského 

psychológa v škole a v školskom zariadení, špecifikuje činnosť školského psychológa vo 

vzťahu k žiakom, pedagogickým pracovníkom, rodičom alebo zákonným zástupcom žiakov 

a ku škole.  

Poradenské aktivity v práci školského psychológa 

Školský psychológ je vnímaný na škole ako poradca, na ktorého sa môžu žiaci, 

učitelia i rodičia kedykoľvek s dôverou obrátiť. Školský psychológ si pritom vyberá také 

postupy, ktoré mu vyhovujú, také techniky, ktorým dôveruje, ktoré má osvedčené a ktoré boli 

v podobných situáciách účinné.       

 K základným poradenským prístupom, z ktorých si môže školský psychológ vyberať, 

patrí psychoanalytická či psychodynamická terapia, behaviorálna terapia, kognitívno- 

behaviorálna terapia, Rogersova na človeka zameraná terapia, terapia hrou a iné. Výskumy 

Gajdošovej,E. (1998), dokazujú, že v školách sa osvedčil a v súčasnosti sa často používa 

práve nedirektívny, na človeka zameraný prístup C. Rogersa. Na základe jeho princípov sa 
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školský psychológ usiluje žiakovi porozumieť, byť empatický, kongruentný, otvorený pri 

vyjadrovaní pocitov, citov a rozvíjať potencionalitu dieťaťa. Školský psychológ v škole 

uskutočňuje individuálne, skupinové i hromadné poradenstvo, ktorého cieľom je zdravý 

osobnostný vývin žiakov a ich psychické zdravie. Najoptimálnejšie je, keď školský psychológ 

pracuje so skupinou 6-12 detí rovnakého veku, ale aj so skupinou rôzneho veku. Poradenstvo, 

ktoré sa realizuje pre žiakov priamo v škole, má niekoľko odlišných špecifických čŕt, ktorými 

sa odlišuje od poradenského procesu v poradenských zariadeniach. 

Rozhovor ako základná intervencia s klientom 

Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi, realizuje 

s nimi vstupné, priebežné i výstupné rozhovory. Každý z týchto rozhovorov má svoje 

špecifiká, ktoré treba v práci rešpektovať. Pre voľbu typu rozhovoru sa školský psychológ 

rozhoduje na základe zrelého uváženia vychádzajúc z konkrétnej edukačnej situácie, v ktorej 

poskytuje svoje služby. 

Vstupný rozhovor 

Základným cieľom vstupného rozhovoru je získať základné dôležité informácie od žiaka, 

učiteľa či rodiča najmä na vytvorenie si obrazu o probléme, problémovej situácii, názoru 

o klientovi, ktorý mu potom poslúži na výber vhodnej stratégie na intervenciu. Je rozdiel, či 

sa rozhovor uskutočňuje s dospelým, alebo s dieťaťom. 

A. Vstupný rozhovor s dieťaťom 

Tento rozhovor realizuje školský psychológ pred akoukoľvek intervenciou a slúži mu na 

získanie základných informácií o žiakovom správaní, názoroch postojoch, príčinách 

i dôsledkoch problémov a pod. Žiakovi kladie otázky, pričom sa odporúča, aby školský 

psychológ kládol jednoduché otázky, ubezpečil sa, že dieťa otázkam rozumie, nekládol 

sugestibilné otázky, aby hovoril pomaly a ticho, bol pripravený zmeniť obsah rozhovoru, 

usiloval sa o objektivitu a úprimnosť, dával často pochvalu, vyhýbal sa kritickým výrokom, 

bol taktný, aby sa dieťa necítilo nepríjemne, odstránil strach, najmä tým, že mu nestále 

vyjadruje podporu a pod. Práve informácie, ktoré školský psychológ získa v rozhovore 

s dieťaťom, mu poslúžia na posúdenie celkového psychického stavu, vzhľadu, správania, reči, 

komunikácie, emócií, oblasti senzomotorickej, poznaniu kognitívnych funkcií atď. 
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B. Vstupný rozhovor s rodičmi žiaka 

Tento rozhovor je tiež veľmi dôležitý pre posúdenie žiaka a poznanie jeho osobnosti. 

Rodičia totiž disponujú poznatkami o správaní ich dieťaťa, ktoré môžu byť cenným zdrojom 

informácií pre školského psychológa. Dieťa strávi s rodičmi zväčša veľa času, ktoré je iné ako 

je prostredie školy, kde sa dieťa môže správať svojím typickým spôsobom. Práve rozhovorom 

s rodičmi školský psychológ získa informácie o postoji rodičov k ich dieťaťu, o vývine 

dieťaťa, o podobných problémoch a ich vysporiadaní  sa  v minulosti, aký majú rodičia postoj 

k školským úspechom – neúspechom  žiaka, ich postoj ku škole, učiteľom, informácie 

o očakávaniach.  

Rozhovor s rodičmi by sa mal začať pozdravom a predstavením sa, ponukou školského 

psychológa pomôcť riešiť prípadné problémy ich dieťaťa. Potom môže požiadať rodičov, aby  

o svojom dieťati niečo porozprávali, ako s ním vychádzajú, ako sa dieťa doma správa. 

Špeciálne sa treba venovať citom rodičov, ich prežívaniu a vyvarovať sa akémukoľvek 

argumentovaniu, že práve oni – rodičia zapríčinili jeho problém. Školský psychológ by nemal 

byť autoritatívny a nemá dávať najavo svoje nadradené postavenie. Rodičom musí školský 

psychológ zdôrazňovať, že chápe ich pocity, že im je ťažké hovoriť pred cudzím človekom, 

ale prejaviť tiež nádej, že spoločným úsilím sa problém podarí odstrániť. Vstupný rozhovor je 

niekedy dobré začať aj vyplnením anamnestického dotazníka obsahujúcom informácie 

o psychickom a zdravotnom stave dieťaťa, o jeho vývine, informácie o rodine a jej 

zdravotnom stave. Nakoniec je dôležité sa dohodnúť s rodičmi o ďalšom priebežnom, či 

záverečnom rozhovore. Dôležité je  poďakovať rodičom  za to, že prišli a za spoluprácu. 

C. Vstupný rozhovor s učiteľom 

Aj rozhovor s učiteľom môže školskému psychológovi priniesť veľa zaujímavých 

informácií najmä o tom, ako samotný učiteľ vníma žiaka a jeho problém, ako on vidí príčiny 

ale aj následky správania, ktoré nie je v súlade so školským poriadkom. Tiež sa môže 

dozvedieť i to, čo učiteľ, hlavne triedny učiteľ doteraz urobil pre riešenie daného problému, 

s akými výsledkami. Triedny učiteľ môže tiež školského psychológa informovať o tom, ako 

sa ostatní spolužiaci, ale aj učitelia správajú k žiakovi, ako ho hodnotia, reagujú na neho  

a ako vnímajú  možnosť spolupodieľať sa pomoci žiakovi. 
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D. Vstupný rozhovor s rodinnými príslušníkmi 

Pre komplexné posúdenie osobnosti dieťaťa je niekedy nutné, aby so súhlasom rodičov, 

školský psychológ navštívil rodinu žiaka a viedol z viacerými jej členmi rozhovor. Pre žiaka 

je to aj prejav toho, že sa to s nim myslí úprimne a že sa s ním hrá otvorená hra, pretože je 

priamym účastníkom takéhoto rozhovoru. 

Školský psychológ prostredníctvom rozhovoru s rodinnými príslušníkmi môže lepšie 

preniknúť do života rodiny v súčasnosti i v minulosti, do rodinnej konštelácie, komunikácie 

a dynamiky, ktoré mohli ovplyvniť vývin žiakovej osobnosti. Pri rozhovore s ostatnými 

členmi rodiny  tiež je nutné sa najprv predstaviť, uviesť hlavný cieľ návštevy, zabezpečiť si 

dôveru a ukázať snahu pomôcť dieťaťu. Psychológ si všíma, kto s kým najviac hovorí, kde 

ktorí členovia rodiny sedia, kto sa ku komu obracia, kto koho prerušuje, kto objasňuje 

pravidla, stanoviská. Všíma si tiež neverbálne prejavy správania sa jednotlivých členov. 

V priebehu starostlivosti školského psychológa o dieťa sa môže uskutočniť 

niekoľko priebežných rozhovorov, pre ktoré platia obdobné pravidlá ako pre vstupný 

i záverečný rozhovor. Výsledky týchto rozhovorov je potrebné dôkladne si zaznamenávať tak, 

aby ich mohol využiť pre komplexné posúdenie žiaka. 

Záverečný rozhovor 

Po uskutočnení psychologického vyšetrenia dieťaťa a po analýze všetkých získaných dát  

môže školský psychológ  uskutočniť záverečný rozhovor najmä s dieťaťom a jeho rodičmi. 

Cieľom tohto rozhovoru by malo byť prediskutovať zistené výsledky, informovať ich 

o priebehu, ale najmä výsledkoch psychologického vyšetrenia, o kladoch či nedostatkoch, ale 

aj o navrhovanej intervencii a starostlivosti o dieťa. Pri realizovaní záverečného rozhovoru by 

mal školský psychológ rešpektovať vek dieťaťa, ale aj postoj rodičov k jeho činnosti. Dôležité 

je, aby v zmysle humanistického prístupu podľa C.R. Rogersa (1970) školský psychológ 

kládol dôraz na tri základné charakteristiky, a to na empatiu, kongruenciu a akceptáciu.  

Empatia- vyjadruje schopnosť porozumieť citom, náladám druhého. V komunikácií ide 

o pochopenie významu vecí, ktoré školský psychológ pre klienta rieši, o citové pochopenie 

jeho stavov, nálad a vzťahov. 

Kongruencia- znamená porozumenie, čo klient hovorí, chápanie jeho argumentov. 

Školský psychológ samozrejme nemusí s ním súhlasiť, ale mal by dať najavo klientovi, že mu 

rozumie a chápe jeho systém myslenia a argumentácie. 
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Akceptácia- je prijatie človeka ako takého. Prejavuje sa pozornosťou k jeho problémom, 

k jeho záujmom. Ak sa v rozhovore uplatňujú uvedené fenomény, klient má naozaj pocit, že 

školský psychológ sním cíti, rozumie mu, berie ho vážne. Zelina zdôrazňuje, že psychológ sa 

musí priblížiť k dieťaťu, človeku, teda, že sa musí štylizovať do určitej role, napr. dávať 

optimizmus, stimulovať učenie, tváriť sa odmeňujúco a trestajúco, ale aj skutočne posilňovať 

pozitívne správanie a kritizovať negatívne správanie. 

Etika v školskej psychológií 

Celkovo problematika etiky v psychológii je veľmi dôležitou a zložitou témou.  

Psychológovia sa radia etickými kódexmi, v ktorých sa nachádzajú  etické princípy. Etické 

princípy sú pre školského psychológa veľmi dôležité keďže i on rieši veľmi citlivé témy 

a pracuje v priamom kontakte s ľuďmi, často i neplnoletými. Etické princípy školského 

psychológa je možné nájsť na stránkach Asociácie školskej psychológie1, sú položené na 

základoch etického kódexu západoeurópskych krajín USA a upravené na naše podmienky. 

Ponúka ich E. Gajdošová (1998, In Asociácia školskej psychológie): 

• dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa 

• chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda 

žiakov, učiteľov, rodičov, atď. 

• uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem 

a dôstojnosť a osobnú integritu jedincov 

• vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva 

klientov 

• zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým 

klientom, ktorí to požadujú alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, 

národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap 

• zoznámi sa s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy, na ktorej pracuje. 

Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje 

spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov 

• rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na 

psychologických službách 

• pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, 

mentálne, emocionálne vlastnosti 
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• informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití 

informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, 

zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných 

informáciách 

• všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné, 

• informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach, je zodpovedný za 

poskytovanie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých, dôraz 

kladie skôr na interpretáciu a odporúčania než na predkladanie výsledkov vyšetrenia 

• zodpovedný je za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch 

a vyšetreniach, v prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo 

publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas klienta alebo vynechá všetky 

identifikujúce údaje 

• kooperuje a zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich 

cieľov, rešpektuje oblasti svojej a ich kompetencií, spolupracuje s nimi pri uznaní 

multidisciplinárnej služby potrebnej pre psychologickú službu klientovi 

• spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní 

alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu 

pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja 

• pri výbere a použití validných a reliabilných postupov, stratégií, metód a techník 

prihliada na vek, pohlavie, socioekonomický a etnický pôvod klientov 

• ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, 

alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému 

kvalifikovanému odborníkovi.. Ide napr. o interdisciplinárnu spoluprácu s klinickým 

psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom, pedopsychiatrom, 

právnikom, lekárom 

• udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií 

nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi. Na vytvorenie čo najobjektívnejšieho 

obrazu o klientov kombinuje pozorovanie, rozhovor, psychodiagnostické testy a ďalšie 

metódy. 

 

 


