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Marketing sociálnych služieb ako predmet výskumu v sociálnej práci 

Marketing of social services as a subject of research in social work 

MATULAYOVÁ Nataša, Mgr.   

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť marketing sociálnych služieb ako možný predmet 

výskumu v sociálnej práci a zároveň tak prispieť ku rozpracovaniu problematiky 

ekonomizácie sociálnej práce so seniormi. Prinášame vybrané výsledky výskumu zameraného 

na prax marketingu rezidenčných sociálnych služieb pre seniorov v Košickom samosprávnom 

kraji. Výsledným zistením je sformulovanie predpokladu, že rozvoj marketingu na 

strategickej aj taktickej úrovni súvisí so životným štýlom generácie seniorov.  

 

Abstract: The paper is aimed to introduce marketing of social services as possible subject for 

research in social work and thereby to contribute to elaboration of economization of social 

work with the elderly. We present selected research findings focused on practice of marketing 

of residential social services for seniors in the Košice region. The final conclusion is 

formulating the assumption that development of marketing at both the strategic and tactical 

levels is associated with lifestyle of generations of seniors. 
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Úvod 
 

Vedomí si demografickej prognózy ďalšieho vývoja populácie vo svete i na Slovensku, 

predpokladáme nárast významu rozvoja aplikovanej sociálnej práce s rôznymi cieľovými 

skupinami. Zásadné akčné pole pre jej výkon predstavuje systém sociálnych služieb. Napriek 

tomu, že téma ekonomizácie sociálnej práce je významnou politickou témou s praktickými 

implikáciami na kvalitu života obyvateľstva na Slovensku, v súčasnosti nie je dostatočne 

výskumne reflektovaná z aspektu sociálnej práce. V odbornej literatúre z oblasti sociálnej 

práce českej proveniencie sa tejto problematike venuje najmä Věra Malík Holasová (Malík 

Holasová, Musil, 2013; Holasová, 2011).  

 

Teoreticko-metodologické východiská 
 

Za základné teoreticko-metodologické východisko skúmania aktuálneho stavu praxe 

marketingu rezidenčných sociálnych služieb pre seniorov sme si zvolili ekologicko-

systémovú perspektívu sociálnej práce (Payne, 2005). Sociálno-ekologická teória, ktorú 

zaraďujeme do kontextu ekologickej perspektívy sociálnej práce je výnimočná v tom, že vidí 

človeka ako súčasť prostredia a zdôrazňuje ich vzájomnú prepojenosť. Sociálna práca, 

zaoberajúca sa sociálnymi interakciami, „ekokriticky“ reaguje na pálčivé otázky udržateľného 

sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti, sociálnej exklúzie a negatívnych dôsledkov 

globalizácie. Hodnotovým východiskom ekologickej perspektívy sociálnej práce je sociálna 

spravodlivosť a trvalo udržateľný sociálny rozvoj.  

Teoreticko-metodologickým východiskom ekologickej perspektívy v sociálnej práci je 

systémová teória, ktorá zdôrazňuje faktor meniaceho sa prostredia. Systémové teórie, 

predovšetkým všeobecná teória systémov, súčasne predstavujú jednu z významných 

metodologických paradigiem, ktoré sa uplatňujú naprieč sociálnymi vedami. Vnímame ju 
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preto ako vhodné východisko pre spracovanie interdisciplinárnej témy marketingu sociálnych 

služieb.  

Významné sú aj dôsledky modernizácie a dopady trendu ekonomizácie sociálnej práce, 

ktorá je spájaná s marketizáciou. S tým úzko súvisí ekonomická dimenzia sociálnych služieb, 

významného odvetvia verejného sektora, ktorého financovanie sa uskutočňuje prevažne 

z prostriedkov štátneho rozpočtu.  

Sociálne služby sú nástrojom sociálnej politiky smerujúcim k zvýšeniu či udržaniu 

dosiahnutej úrovne kvality života. K základným východiskám problematiky kvality života 

patrí aj sociálno-politický kontext. V priebehu 20. storočia sa vplyvom zvýšenia ochrany 

sociálnych práv, životného štandardu, rozvoja zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti 

ukázala potreba merať kvalitu života. V zásade sa uplatňujú tri perspektívy: objektívne 

meranie indikátorov, subjektívny odhad celkovej spokojnosti so životom a subjektívny odhad 

spokojnosti s jednotlivými oblasťami života. Všetky perspektívy sú relevantné aj pre 

marketing v sociálnych službách, keďže kvalita života je hodnotou. V najnovších 

marketingových koncepciách je zdôrazňovaná nezastupiteľnosť hodnôt na úrovni 

strategického a taktického marketingu. Považujeme za dôležité akcentovať aktuálne trendy 

v marketingu, podľa ktorých je cieľom marketingu snaha o vytváranie skutočnej hodnoty pre 

zákazníka. Predpokladáme úzke prepojenie s trendom zvyšovania kvality ponúkaných služieb. 

Súčasný marketing sa zameriava na uspokojenie potrieb, túžob alebo požiadaviek klienta, 

ktorý si želá prežiť spokojný život. Cieľ rezidenčných sociálnych služieb pre seniorov - 

zabezpečenie kvality života seniora je súčasne marketingovým cieľom.  

Cieľovú skupinu seniorov sme vymedzili vekovou hranicou 65 rokov, ktorá je väčšinou 

autorov (napr. Křivohlavý, 2011, Tošnerová, 2009, Haškovcová, 2010 a iní) považovaná za 

začiatok staroby, aj keď tí istí autori súčasne priznávajú, že kalendárny vek nemôže byť 

jediným objektívnym kritériom pre zaradenie jedinca do skupiny seniorov. Z hľadiska témy 

výskumu bolo pre nás mimoriadne dôležité uvedomenie si heterogenity seniorov, t.j. faktu 

odlišnosti životného štýlu a potrieb seniorov počas staroby, čo má dôležitý vplyv na vývoj 

marketingu pre seniorov. Pre zorientovanie sa v marketingu sociálnych služieb pre seniorov 

sme zvolili generačný marketing, ktorého poznanie je dôležité pre osvojenie si kontextu 

marketingu pre seniorov, aj s ohľadom na skutočnosť, že každú novú skupinu seniorov možno 

ľahšie pochopiť vďaka poznaniu generácie, z ktorej senior pochádza. Správne zacielenie 

marketingovej komunikácie na cieľovú skupinu seniorov predpokladá poznanie ich 

spotrebiteľského správania. Z toho plynie aj skutočnosť, že v budúcnosti sa marketingové 

stratégie zamerané na seniorov budú musieť meniť oveľa častejšie ako doposiaľ (skracujúci sa 

interval medzi jednotlivými generáciami).  

Pri príprave výskumného projektu sme sa najskôr vysporadúvali s otázkou odlišnosti 

výskumu v sociálnej práci od výskumu v sociálnej oblasti. Orientáciu v probléme sme našli 

najmä v monografii Hansa-Jürgena Göppnera a Juha Hämäläinena (2008), neskôr v 

monotematickom čísle časopisu Sociální práce/Sociálna práca (2011) venovanom výskumu 

pre prax v sociálnej práci. Výskum marketingu v sociálnych službách podľa nášho názoru 

patrí medzi výskumy v sociálnej práci, t.j. výskumy, ktorých výsledky sú pre teóriu a prax 

sociálnej práce významné, ale nie sú kľúčové pre budovanie samotnej vedy o sociálnej práci. 

V snahe prispieť k tvorbe teórie v sociálnej práci, rozhodli sme sa vymedziť výskumný 

problém tak, aby korešpondoval s predmetom vedy o sociálnej práci - konaním v sociálnej 

práci. Unikátnou charakteristikou sociálnej práce je prepojenie výskumu a praxe v sociálnej 

práci "kruhovým vzťahom medzi teóriou/vedou a praxou pri získavaní vedeckého základu 

vzťahujúceho sa na problémy vysvetľovania a konania v sociálnej práci" (Göppner - 

Hämäläinen, 2008, s. 11). Oslovil nás návrh autorov orientovať výskum v sociálnej práci na 

procesy v rámci sociálnych služieb a ich dopad na cieľové skupiny.  
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Rôzni sociálni vedci (napr. Loučková, 2010, Macháček, 2011 a pod.) sa vyjadrujú v 

prospech kombinácie metodologických prístupov vo výskume v sociálnych vedách. Z 

predchádzajúcej explorácie výskumného problému je zrejmý význam kvantitatívneho 

výskumu.  

Čoraz častejšie sa aj v slovenskej akademickej obci stretávame s podporou výberu 

kvalitatívnej stratégie
14

. Domnievame sa, že sa tu prejavuje okrem iného aj vplyv trendov vo 

výskume v sociálnej práci v susednej Českej republike (popularizátorom kvalitatívneho 

výskumu je napríklad prof. Libor Musil), či v Poľskej republike (za všetkých uvádzame aspoň 

prof. Ewu Marynovicz Hetka, ktorá sa intenzívne zaoberá aj propagáciou participatívneho 

výskumu). Zo slovenských autorov v poslednom čase k tejto téme publikoval napr. Libor 

Klenovský (2011), ktorý na príklade terénnej sociálnej práce objasňuje význam kvalitatívnych 

výskumných metód pre teóriu a prax sociálnej práce.  

V časti výskumu sme uplatnili metodologické východiská interpretativizmu a 

konštruktivizmu. Vychádzame z predpokladu, že realita je sociálne konštruovaná a pre 

porozumenie súčasného stavu analyzovaného je dôležité vedieť, aké významy ľudia (v našom 

prípade manažéri sociálnych služieb zariadení) tejto skutočnosti pripisujú. Predpokladáme, že 

participanti si vytvárajú subjektívnu interpretáciu reality v sociálnych službách a spoločnosti 

v procese sociálnej výmeny, ktorú si odovzdávajú prostredníctvom jazyka. Zameriavame sa 

preto na výskum interpretácie praxe marketingu rezidenčných sociálnych služieb pre seniorov 

sociálnymi pracovníkmi. Manažérska literatúra zdôrazňuje význam vodcovstva pre úspešný 

manažment a marketing. V mikroprostredí zariadenia sociálnych služieb je vedúci zariadenia 

kľúčovou osobou. Nastavuje pravidlá komunikácie vo vzťahu s externým prostredím 

zariadenia, tvorí víziu a stratégie, určuje politiku zariadenia. 

V posledných desaťročiach sa presadzuje v odbornej literatúre ako základná 

charakteristika povahy sociálnej práce jej reflexívna povaha (napr. Payne, 2005; Parton, 2000 

a iní). „Problémy, ktorými sa zaoberá sociálna práca, sú vytvárané v komunikácii“ (Göppner, 

Hämäläinen, 2008, s. 51), preto výskum v sociálnej práci generuje skôr „process knowledge“ 

ako „product knowledge“.  

V sociálnej práci (podobne ako v iných sociálnych vedách) sa čoraz častejšie presadzuje 

požiadavka na kooperáciu výskumníkov, politikov a praktikov
15

. K. Repková (2011, s. 31) 

vychádzajúc aj z vlastných profesionálnych skúseností riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a 

rodiny vymedzuje pojem integrovaná tvorba poznatkov ako „dynamický a interaktívny proces 

cielenej spolupráce medzi rozličnými aktérmi (zadávateľmi, realizátormi, užívateľmi) 

angažovanými v sociálnej oblasti, v službách sociálnej práce za účelom iniciovania alebo 

dosahovania vzájomne zdieľaného prospechu.“ 

 

Metodika výskumu 
 

Cieľom výskumu bola analýza praxe marketingu v rezidenčných sociálnych službách pre 

seniorov v Košickom samosprávnom kraji. Poznávacím cieľom výskumu bolo porozumenie 

vplyvu vybraných faktorov na realizovaný marketing rezidenčných sociálnych služieb pre 

                                                 
14

 Kvalitatívnym výskumom je možné odhaliť neznámo v sociálnych javoch. Je zameraný na pochopenie 

zmyslu. Vytvára zodpovedajúci popis alebo zostavenie konštrukcie skúmaného javu (Surynek et al., 2001). 

„Kvalitatívny prístup ku skutočnosti je charakteristický tým, že sa nesnaží vnútiť výseku reality svoju jazykovú 

hru, ale jeho úsilie je nahou o pochopenie jazykovej (a inej) hry prežívanej aktérmi sociálnych situácií. Účastníci 

sociálneho života sú odborníci na život, ktorý žijú. Oni (aspoň čiastočne) rozumom sociálnym javom, pretože oni 

sami ich musia zvládať“ (Švaříček, 2005, s. 134).  

 
15

 S istou mierou irónie sa aj v slovenských podmienkach hovorí o "magickom trojuholníku", keď sa čoraz 

častejšie vplyvom financovania výskumu z verejných zdrojov presadzuje výskum na verejnú zakázku.  
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seniorov vo vybranom kraji. Aplikačným cieľom výskumu bolo spracovať odporúčania pre 

decíznu sféru vo vzťahu k  skvalitneniu rezidenčných sociálnych služieb pre seniorov v 

Košickom samosprávnom kraji. 

Sumarizujúc využitie techník zberu dát a riešenie otázky zabezpečenia ich triangulácie 

konštatujeme, že sme využili metódu obsahovej analýzy dokumentov, techniku 

pološtruktúrovaného rozhovoru a dotazníka. 

Zber dát sme realizovali v niekoľkých etapách. Najprv sme zozbierali v priebehu 

mesiacov september až december 2011 všetky dostupné koncepčné a metodické materiály 

Úradu Košického samosprávneho kraja vzťahujúce sa k sociálnym službám
16

.  

Vybrané dáta sme konfrontovali s verejne dostupnými štatistikami, vedenými Štatistickým 

úradom SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnou poisťovňou. 

V období február – apríl 2013 sme doplnili aktuálne materiály a dokumenty 

a zaktualizovali sme vybrané štatistické dáta. Využili sme sociálno-demografickú analýzu, 

ktorá sa považuje za využiteľnú techniku pri plánovaní štruktúry sociálnych služieb. V júli 

2012 sme prezreli všetky existujúce webové stránky rezidenčných zariadení sociálnych 

služieb pre seniorov, zapísaných do registra poskytovateľov (www.vucke.sk). V apríli 2013 

sme opäť prezreli všetky webové stránky zariadení a zisťovali sme zmeny.  

V priebehu augusta 2012 sme realizovali rozhovory s vedúcimi pracovníkmi piatich 

zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a piatich 

zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti miest alebo obcí. Ďalej sme realizovali 

rozhovory s vedúcimi pracovníkmi štyroch zariadení pre seniorov neverejných 

poskytovateľov.  

Využili sme pološtruktúrovaný rozhovor s cieľom získať detailné informácie o skúmanom 

jave. Pripravili sme rozhovor s návodom s otázkami odvodenými zo stanovených čiastkových 

výskumných otázok. Rozhovory prebiehali v prirodzenom prostredí participantov, v ich 

pracovniach. Dáta sme analyzovali v súlade s postupmi otvoreného kódovania metódy 

zakotvenej teórie (Strauss, Corbin, 1999). Realizovali sme transkripciu rozhovorov z 

audionahrávok zhusteným prepisom.  
 

Výskumné otázky 
 

Hlavná výskumná otázka: 

Aké faktory ovplyvňujú prax marketingu rezidenčných sociálnych služieb pre 

seniorov v Košickom kraji ? 
 

Čiastkové výskumné otázky: 
 

ČVO 1: Reflektuje podľa názorov participantov sieť zariadení sociálnych služieb pre 

seniorov demografickú situáciu v Košickom kraji ?  
Demografická situácia je kľúčovým faktorom určujúcim vybavenosť regiónov sociálnymi 

službami. Sociálno-demografická analýza vo vzťahu k vybavenosti územia sociálnymi 

službami využíva tzv. normatívy. Tieto sa týkajú aj odhadnuteľnej veľkosti vybraných 

cieľových skupín vzhľadom k populácii. Súčasne vypovedajú o potrebe jednotlivých typov 

sociálnych služieb. Aktuálna situácia na trhu sociálnych služieb - stav ponuky a dopytu 

vypovedá o ne/existencii konkurencie a poukazuje na potreby vybavenosti regiónu 

rezidenčnými sociálnymi službami pre seniorov do budúcnosti.  
 

                                                 
16

 Dostupné na stránke Úradu Košického samosprávneho kraja www.vucke.sk. 
 

http://www.vucke.sk/
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ČVO 2: Ako funguje konkurencia v rezidenčných sociálnych službách pre seniorov 

v KK podľa názoru participantov ? Ktoré faktory ju zásadne ovplyvňujú? 
Rezidenčné sociálne služby sú zmiešaným statkom. To znamená, že sú predmetom trhovej 

konfrontácie a ich cena je formovaná na trhu, ale zároveň sú objektom výrazných zásahov 

štátu. Legislatívna úprava sociálnych služieb umožňuje vstup neverejných poskytovateľov na 

trh, čím sa vytvára konkurenčné prostredie, v ktorom vedľa seba musia fungovať všetci 

poskytovatelia. Je otázkou, či existujú výhody a nevýhody na strane jednotlivých typov 

poskytovateľov a ďalej aj ako je v súčasnosti manažérmi zariadení pociťovaná intenzita 

konkurencie a ako títo prognózujú jej ďalší vývoj. Druhá čiastková výskumná otázka úzko 

súvisí s prvou, ktorá referuje o demografických dátach a súčasnom stave v sieti 

poskytovateľov rezidenčných sociálnych služieb. V tejto výskumnej otázke je priblížená 

konkurencia pohľadom vedúcich zariadení.  
 

ČVO 3: Ako participanti vnímajú marketing rezidenčných sociálnych služieb? 
Problematika vodcovstva je v odbornej literatúre z oblasti marketingu vnímaná ako 

významná vo vzťahu k charakteru marketingovej koncepcie a stratégii. Predpokladali sme, že 

osobnosť vedúceho zariadenia je kľúčovou aj pre marketingovú prax v zariadeniach pre 

seniorov. Záujem a manažérske kompetencie vedúceho zariadenia určujú charakter 

marketingu zariadenia pre seniorov. 
 

ČVO 4: Ktoré marketingové stratégie a nástroje participanti využívajú?  
Vychádzali sme z predpokladu, že vedúci zariadenia pre seniorov určuje výber 

marketingových stratégii a nástrojov. Súčasne sme analyzovali využívanie webového 

marketingu, ktorú považujeme za perspektívnu formu marketingu. 

 

Lokalita výskumu
17

 a popis výskumných súborov  
 

Košický samosprávny kraj tvorí 11 okresov - Košice I, II, III, IV, Košice – okolie, 

Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov; 440 obcí – z nich 17 

má štatút mesta. Na území Košického kraja koncom roka 2011 žilo celkom 793 tis. 

obyvateľov. Kraj patrí k hustejšie osídleným regiónom, na 1 km
2
 tu žije priemerne 117,4 

obyvateľov, podiel mestského obyvateľstva je 55,74 %. Rozloženie obyvateľstva v rámci 

kraja je nerovnomerné. Obyvateľstvo kraja je oproti slovenskému priemeru relatívne mladšie. 

Podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku (0 - 14 roční) tvorí 17,6 %,  v produktívnom 

(15 - 64 roční) 70,8 % a poproduktívnom (65 roční a starší) je 11,6%. K okresom s 

výraznejšou tendenciou demografického starnutia patria Košice IV a Košice I. Prebiehajúci 

proces demografického starnutia sa napriek dosiahnutým ukazovateľom prejavil aj na tomto 

území, rovnako ako v celej Slovenskej republike.  

Podľa najpravdepodobnejšieho variantu prognózy vývoja obyvateľstva, ktorý s časovým 

horizontom do roku 2025 uskutočnilo v roku 2008 Výskumné demografické centrum Infostatu 

sa predpokladá, že aj v regióne Košického kraja by malo obyvateľstvo rásť, predovšetkým 

v dôsledku prirodzeného prírastku. Z hľadiska štruktúry by sa mal znižovať počet detí a 

mladších obyvateľov (do 34 rokov), pričom k najväčšiemu poklesu počtu by malo dôjsť vo 

vekovej kategórii 20 až 30 rokov. Na druhej strane by mal rásť počet starších obyvateľov, s 

                                                 

17
 Táto časť je spracovaná na základe vlastného výskumu, ktorý bol realizovaný autorkou v spolupráci s ďalšími 

členmi tímu v rámci spracovania aktualizácie  Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom 

kraji na roky 2007-2013 (september 2011). V rámci realizácie výskumu boli všetky údaje aktualizované 

v januári 2013. 
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najväčším nárastom u obyvateľov v poproduktívnom veku. Potrebu sociálnych služieb 

v regióne určuje aj podiel občanov so zdravotným postihnutím, príp. s diagnostikovaným 

ochoreniami, ktoré sú príčinou invalidizácie, či potreby sociálnej starostlivosti. Z hľadiska 

plánovania rozvoja sociálnych služieb sa ukazujú ako významné najmä dve ochorenia, a to 

Parkinsonova a Alzheimerova choroba. V oboch prípadoch ide o ochorenia častejšie sa 

vyskytujúce v seniorskej populácii. Vzhľadom na skutočnosť, že demografické prognózy 

vývoja obyvateľstva neposkytujú relevantné dáta o vývoji počtu výskytu jednotlivých diagnóz 

v populácii, rovnako ako aj vzhľadom na fakt, že nie každá osoba so zdravotným postihnutím 

si aj nárokuje na poskytnutie rezidenčnej, či inej služby, nie je možné hodnoverne 

prognózovať záujem o dané služby, keďže ani nie je k dispozícii validný údaj o veľkosti tejto 

cieľovej skupiny. Je ale zrejmé, že potreba služieb v tomto segmente neklesne, naopak bude 

narastať.  

Miera ekonomickej aktivity v Košickom kraji je dosť nízka – na úrovni 57,4%. Miera 

evidovanej nezamestnanosti v Košickom kraji k 31.12.2011 bola 18,76% (celoslovenský údaj: 

13,59%, EÚ 27: 9,6%). Z vekovej kategórie 55+ je zamestnaných 37%. Priemerná výška 

dôchodkov v krajoch východného Slovenska je u väčšiny dôchodkov pod priemerom SR. 

Územné rozloženie príjemcov dôchodkov zodpovedá počtu obyvateľov. V roku 2012 boli 

v Košickom kraji vyplácané starobné dôchodky 130 325 dôchodcom, priemerná mesačná 

výška vyplácaných dôchodkov bola 381,32 EUR. Košický kraj patrí dlhodobo 

k najchudobnejším regiónom Slovenska. 

 

Výskumný súbor 1 

V Košickom kraji poskytuje pobytové služby pre seniorov 29 zariadení sociálnych služieb 

s celkovou kapacitou 1697 (Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, stav 

k 15.5.2013). Zákon o sociálnych službách rozoznáva ako poskytovateľa sociálnej služby 

obec, právnickú osobu zriadenú alebo založenú obcou, právnickú osobu zriadenú alebo 

založenú vyšším územným celkom, pričom týchto poskytovateľov označuje ako verejných. 

Súčasne zavádza aj pojem neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým môže byť podľa 

§3 odst. 3 iná osoba.  

Do výskumu sme zahrnuli zariadenia pre seniorov, v ktorých sa podľa §35 poskytuje 

sociálna služba tým seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby alebo potrebujú 

sociálnu službu z iných vážnych dôvodov. Spôsob posudzovania odkázanosti na pomoc inej 

osoby a zaradenie do stupňa odkázanosti určuje príloha č. 3 zákona. Je teda zrejmé, že 

zariadenia pre seniorov sú podľa tejto legislatívy určené seniorom, ktorí strácajú svoju 

sebestačnosť. Typ služieb a činností, ktoré sú poskytované v zariadeniach pre seniorov 

rovnako upravuje zákon. Vyplýva z neho komplexné uspokojovanie potrieb seniora. 

Zariadenia pre seniorov sú inštitúciami s vymedzenou organizačnou štruktúrou a poriadkom, 

poslaním a cieľmi. Napĺňajú charakteristiky ústavných služieb ktoré sme priblížili 

v teoretickej časti práce. 

V Košickom kraji k 30.4.2013 poskytuje pobytové sociálne služby v 29 zariadeniach pre 

seniorov 27 poskytovateľov: 

-  5 právnických osôb zriadených alebo založených Košickým samosprávnym krajom, 

-  8 právnických osôb zriadených alebo založených obcou/mestom, 

- 14 neverejných poskytovateľov – dvaja z nich prevádzkujú po dve zariadenia (zdroj: 

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb). 

 

Výskumný súbor 2 

Pri výbere výskumného súboru 2 (rozhovory) sme sa rozhodli osloviť všetkých vedúcich 

zariadení sociálnych služieb pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja, ktorých je 5. Vzhľadom na skutočnosť, že všetci súhlasili so 
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spoluprácou, snažili sme sa získať rovnaký počet participantov z ostatných typov 

zriaďovateľov. Napokon sa nám podarilo spolu získať pre spoluprácu 14 participantov - 

vedúcich zariadení sociálnych služieb. Pre účely triangulácie dát sme ešte vykonali rozhovor 

so zamestnankyňou odboru sociálnych vecí regionálnej samosprávy. 

Participanti mali vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálna práca a všeobecná 

ekonómia s dĺžkou odbornej praxe v intervale od 3 do 13 rokov.  

 

Analýza a interpretácia výsledkov výskumu 
 

Na otázku, či sieť pobytových sociálnych služieb pre seniorov reflektuje demografickú 

situáciu v regióne je možné odpovedať kladne, ak berieme do úvahy názory participantov. 

Títo nepociťujú potrebu realizovať z vlastnej iniciatívy sociálno-demografickú analýzu 

regiónu, ani nie sú k takejto analýze prizývaní na úrovni obce, či regiónu. Súčasne participanti 

potvrdili nízky počet neuspokojených žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby. Sieť 

zariadení pre seniorov v regióne považujú za postačujúcu. Výsledkom obsahovej analýzy 

dokumentov je konštatovanie nedostatku aktuálnych štatistických dát. Nie je preto možné 

jednoznačne odpovedať, či súčasná sieť zariadení sociálnych služieb pre seniorov reflektuje 

demografickú situáciu v Košickom kraji. Podstatným zistením je, že participatívne vládnutie 

je v súčasnosti skôr nerozpoznaným ideálom, ako realitou. Zariadenia sociálnych služieb sami 

seba nepovažujú za silného lokálneho aktéra. Podobné je ich (ne)vnímanie aj na úrovni obce. 

Z tohto dôvodu ani v konečnom dôsledku nedochádza k záverečnej etape sociálno-

demografickej analýzy – navrhovaniu riešenia demografickej prognózy v spolupráci 

s miestnym zariadením pre seniorov. 

V rámci druhej čiastkovej výskumnej otázky sme vytvorili kategórie: slabá konkurencia, 

konkurenčné výhody na trhu rezidenčných sociálnych služieb pre seniorov, stratégie 

vyrovnávania sa s konkurenciou, spokojnosť klientov, granty EÚ, deinštitucionalizácia. 

Analýza rozhovorov ukázala, že participanti síce pociťujú vznik konkurencie vplyvom novej 

legislatívy, ale jej intenzitu vnímajú ako slabú. Z hľadiska postavenia na trhu pripúšťajú 

výhodnejšiu pozíciu zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, čo ostrejšie 

hodnotia predovšetkým neverejní poskytovatelia. Všetci poskytovatelia si uvedomujú význam 

dobrého mena a tradície. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že aj neverejní 

poskytovatelia sú optimistickí, čo sa týka prípadnej hrozby konkurencie. 

Pri čiastkovej výskumnej otázke 3 Ako participanti vnímajú marketing rezidenčných 

sociálnych služieb? sme vychádzali z predpokladu, že pre marketingovú prax v zariadeniach 

pre seniorov je kľúčová osobnosť vedúceho/vedúcej zariadenia. Ich záujem a manažérske 

kompetencie určujú charakter marketingu zariadenia pre seniorov. Analýza rozhovorov 

ukázala, že vedúci zariadení si začínajú uvedomovať potrebu marketingu. Potreba je daná 

skutočnosťou, že sa začínajú aj vo verejných zariadeniach objavovať voľné/neobsadené 

miesta. Tieto potrebujú zariadenia urýchlene obsadiť vzhľadom na zmenu vo financovaní na 

tzv. lôžko/dni. Na druhej strane nedisponujú poznatkami z teórie marketingu. Prevažuje 

intuitívne vnímanie pojmu a potreby marketingu. Primárnym cieľom rozhovorov nebolo 

zisťovať charakter vodcovstva, či manažérsky štýl participantov. Zistili sme ale, že 

participanti sú si vedomí toho, že určujú organizačnú kultúru v zariadení. Vo vzťahu 

k marketingu je prekážkou skutočnosť, že sa touto otázkou v zásade nezaoberajú. Len niektorí 

participanti uvažujú nad možnosťami marketingových stratégií. Môžeme konštatovať rozdiel 

medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi, a to predovšetkým v oblasti budovania 

značky a identifikácie sa s ňou. 

Kľúčovým zistením k čiastkovej výskumnej otázke č. 4 Ktoré marketingové stratégie a 

nástroje participanti využívajú? bol fakt, že ani jedno zo zariadení nerealizuje marketing, a to 

ani na strategickej, ani na taktickej úrovni. Zistili sme, že zariadenia nemajú spracovanú 
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marketingovú stratégiu ani marketingový mix a nemajú zadefinované ani marketingové 

nástroje. Celkovo je možné konštatovať, že zariadenia na svoju prezentáciu využívajú vlastné 

podujatia, kontakt s obcou a vybranými inštitúciami a webové stránky, ktoré ale nevnímajú 

ako formu marketingu, ale ako zdroj informácií pre potencionálnych klientov. Vlastné 

printové propagačné materiály sa vyskytujú ojedinele, keďže podľa názoru participantov tieto 

už si vyžadujú vyššiu investíciu. Z jednotlivých zložiek internetového marketingu zariadenia 

sociálnych služieb využívajú na propagáciu len webovú stránku.  

Webová stránka je teda jediná využívaná forma marketingu, pokiaľ opomenieme fakt, že 

samotné zariadenia ju takto nevnímajú. Jej využívanie korešponduje s kvantitatívnym 

a kvalitatívnym nárastom využívania internetu, ktorý sa stal dostupným z  finančného 

a technického hľadiska. Súčasne sa zvýšila a naďalej zvyšuje tzv. digitálna gramotnosť 

obyvateľstva, čo dobre dokumentujú zaraďovanie IT kurzov do celoživotného vzdelávania 

všetkých cieľových skupín. V súvislosti s nárastom užívateľov sociálnych sietí je možné 

uvažovať o potenciáli internetového marketingu, aj keď z rozhovorov s participantmi tento 

nebol identifikovaný. Výhodou webovej stránky ako formy marketingu je jej finančná 

nenáročnosť, 24-hodinová dostupnosť pre všetky cieľové skupiny a koncentrácia informácií.  

Zistili sme, že zamestnanci, partneri, sponzori sú nedostatočne prezentovaní. Absentuje 

dôraz na propagáciu cez zviditeľňovanie štandardov kvality, ISO certifikátov a ďalších 

certifikátov, etických kódexov, prezentácie nadštandardných služieb, výrobkov klientov, 

špecifických akcií pre verejnosť/komunitu. Zariadenia sú v zásade prezentované ako miesta 

pobytu s komplexom služieb pre seniorov. Hodnotíme teda túto prezentáciu ako cielený 

marketing. Je ale otázne, nakoľko zodpovedá očakávaniam potencionálnych klientov. 

Participanti vôbec nevnímajú potrebu prezentovať sociálne služby ako nástroj zvýšenia 

kvality života v regiónov, sociálnej kohézie a riešenia nezamestnanosti v regióne. 

Na základe výskumných zistení konštatujeme, že nie je v súčasnosti možné uvažovať 

o realizácii marketingu na strategickej a taktickej úrovni rigorózne v zmysle marketingovej 

teórie. Legislatívna úprava sociálnych služieb síce vytvorila priestor pre vznik konkurencie, 

ktorej intenzita je zariadeniami sociálnych služieb pociťovaná zatiaľ ako slabá. Je teda zatiaľ 

nemožné aplikovať teóriu konkurenčných síl na trh rezidenčných sociálnych služieb pre 

seniorov v Slovenskej republike.  

 

Záver 
 

Sumarizujúc výsledky nášho výskumu sme dospeli k názoru, že výraznejšia zmena 

v systéme sociálnych služieb sa udeje až s nástupom seniorov z generácie X. Jej príslušníci 

budú seniormi, ktorí sa už rôznym spôsobom pripravovali na svoju starobu. Budú 

predstavovať úplne novú cieľovú skupinu seniorov s vysokými nárokmi a požiadavkami na 

kvalitu života. Zároveň budú prezentovať iný postoj k vlastnému starnutiu, keďže boli 

naučení zvládať životné situácie samostatne a nespoliehali sa na štát v takej miere ako 

príslušníci predošlých generácií. Domnievame sa, že v iných vyspelých krajinách k takej 

zmene došlo skôr aj preto, že predchádzajúce generácie sa už vyznačovali inými nárokmi 

a očakávaniami aj vo vzťahu ku kvalite života a sociálnych služieb. Nezanedbateľným je 

ekonomický faktor, keďže v týchto krajinách sú seniori považovaní za najbohatšiu skupinu 

obyvateľstva (Reidl, 2012).  
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