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Abstrakt  
Príspevok sa zaoberá súčasnými otázkami sociálnej práce v podmienkach Slo-
venskej republiky. Sociálna práca zasahuje pri interakcii ľudí a prostredia, pri-
čom základným princípom by mal byť zachovaný princíp ľudskej dôstojnosti.  
V ďalšej časti sú definované dôležité problémy, ktorými sa slovenská spoločnosť zaoberá 
a sú aj výzvami pre sociálnu prácu: nezamestnanosť, chudoba a sociálna exklúzia, veľké 
socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, obchodovanie s ľuďmi, 
rómska populácia. V závere príspevku sa autorka snaží odpovedať na nasledujúce otázky: 
Akú úlohu zohráva  sociálna práca riešení týchto problémov?  
 
Kľúčové slová  
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Abstract 
The contribution is concerned with contemporary questions of social work in slovak  
conditions. Social work intervenes at the points where people interact with their 
environments. The fundamental principle should be principle of human dignity. The next 
part is focused on important problems such as: unemployment, poverty and social 
exclusion, socio-aeconomic differences between  regions of  Slovakia, trafficing peple, 
romany  population. Finnaly, the author deals with following issues: What  is the goal of  
social work in  solving mentioned problems?  
 
Key words 
Social work. Poverty. Unemployement. Social exclusion. Community work. 

 
 



Aktuálne otázky pre sociálnu prácu na Slovensku 
 
140

Úvod 
 
 dopadoch globalizácie a modernizácie môžeme nájsť veľké množ-
stvo odborných publikácií a štúdií. Dopady týchto fenoménov ako aj 

odstraňovanie negatívnych dôsledkov sú naďalej predmetom mnohých 
diskusií na nadnárodnej úrovni ako aj na úrovni štátov. Už dlhšie sa ho-
vorí o kríze sociálneho štátu, ktorý nie je schopný riešiť problémy súvi-
siace, okrem globalizácie, s krízou pracovného trhu, s demografickým 
vývojom a krízou rodiny. Slovenskú spoločnosť zasiahli globalizačné 
trendy vo všetkých jej sférach. Globalizácia naďalej prináša štrukturálne 
zmeny v ekonomike, zmeny v sociálnej skladbe populácie, v moderných 
technológiách a hodnotovom systéme. Ich výsledkom je žiaľ aj prudká 
diferenciácia a sociálne nerovnosti, ktoré sú vnímané a prijímané rozpo-
ruplne. Nerovnosť zaznamenávame na úrovni ekonomickej, ktorá sa od-
zrkadľuje v príjmoch, v spotrebe, významná je nerovnosť životných 
podmienok. Ojedinelým javom nie je ani nerovnosť kultúrna, prejavujúca 
sa ako veková, gendrová, rasová, alebo etnická nerovnosť. Slovensko je 
charakteristické významnými socio-ekonomickými nerovnosťami na 
úrovni regiónov.1 Máme oblasti s nižšou kvalitou infraštruktúry, obme-
dzeným prístupom k službám, zdevastovaným životným prostredím, ob-
lasti kde sú obyvatelia ohrození vyššou pravdepodobnosťou straty za-
mestnania, poklesom príjmu, kriminalitou a pod. Nerovnosť teda vníma-
me najmä v nedostupnosti materiálnych, sociálnych alebo iných statkov 
a zároveň aj obmedzenej možnosti, resp. nemožnosti ich reálne používať. 
S problematikou nerovnosti je úzko spätý pojem chudoby a sociálnej 
exklúzie.  

 
 

1 Chudoba a sociálna exklúzia 
 
Chudoba sprevádza ľudstvo od jeho počiatku a jej definície sa menia 

spolu s vývojom spoločnosti a štandardmi, ktoré v danom čase v danej 
krajine platia. Môže ísť nielen o ekonomické hľadisko, v zmysle straty 
práce, dlhodobej nezamestnanosti, obmedzenia alebo úplnej straty prístu-

                                                 
1 Stručný prehľad sociológie. Bratislava, Enigma 2009. 
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pu k službám, ale aj o ohrozenie ľudskej dôstojnosti, na základe statusu 
v spoločnosti, náboženskej orientácie, farby pleti, štátnej príslušnosti a pod. 

Historicky staršia, tzv. stará chudoba bola spájaná najmä s deťmi 
a staršími ľuďmi, a preto bola nazývaná aj demografickou chudobou, od 
sedemdesiatych rokov hovoríme o tzv. novej chudobe, ktorá sa týka ove-
ľa širšieho spektra socio-ekonomických skupín je teda podmienená viace-
rými problémami, napr. rozpadom sociálnych inštitúcií, stratou zamest-
nania, nárastom dlhodobej nezamestnanosti, zadĺženosťou rodín, náras-
tom počtu jednorodičovských rodín, nepriaznivým zdravotným stavom 
a pod.2 

V poslednom čase sa však pojem chudoba zamenil za pojem sociál-
na exklúzia/sociálne vylúčenie. Sociálna exklúzia je všeobecne charakte-
rizovaná ako znemožnenie prístupu k sociálnym inštitúciám, službám, 
vzdelaniu, bývaniu, finančným zdrojom. Nie je možné ju identifikovať 
iba s chudobou, sociálnou depriváciou alebo s nízkou príjmovou úrovňou. 
Stretávame sa s ňou aj na vrchole spoločnosti.  

Sociálne vylúčenie je vnímané ako zlyhanie jedného alebo viacerých 
z nasledujúcich systémov3: 
 demokratického a legislatívneho, zaisťujúceho občiansku integráciu, 
 trhu práce, trhu práce, ktorý zaisťuje ekonomickú integráciu, 
 sociálneho štátu, zaisťujúceho sociálnu integráciu, 
 rodiny a spoločenstva zaisťujúceho osobnú integráciu 

V podmienkach slovenskej legislatívy sa pracuje s pojmami hmotná 
a sociálna núdza. Pojmy chudoba a sociálna exklúzia u nás neboli legisla-
tívne ukotvené a nepracovalo sa s nimi v oficiálnych dokumentoch. 
S oficiálnymi definíciami chudoby a sociálnej exklúzie sa prvýkrát stre-
távame v Národnom akčnom pláne sociálnej inklúzie 2004 – 2006 : Ľudia 
žijú v chudobe ak ich príjem a iné zdroje sú natoľko nedostatočné, že im 
neumožňujú dosiahnuť takú životnú úroveň, ktorá je akceptovateľná 
v spoločnosti, v ktorej žijú. V dôsledku chudoby môžu poznať mnohoná-
sobné znevýhodnenie od nezamestnanosti, cez nízky príjem, zlé bývanie, 
nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, až po prekážky v prístupe k celoži-
votnému vzdelávaniu, kultúre, športu, či rekreácii. Sú často marginalizo-

                                                 
2 Džambazovič, R., Gerbery, D.: Od chudoby k sociálnemu vylúčeniu. Sociológia 37, 2005, č. 2. 
3 Veľký sociologický slovník. 
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vaní a vylúčení z účasti na aktivitách (ekonomických, sociálnych a kul-
túrnych), ktoré sú bežné pre ostatných ľudí a ich prístup k základným 
právam môže byť obmedzený. 

Sociálna exklúzia je proces, prostredníctvom ktorého sú určití jed-
notlivci vytlačení na okraj spoločnosti a je im zabránené plne na nej par-
ticipovať v dôsledku svojej chudoby, nedostatku základných kompetencií 
(spôsobilosť) a príležitostí celoživotného vzdelávania, ako aj sociálnych 
a komunitných sietí a aktivít. Majú veľmi obmedzený prístup k rozhodo-
vacím orgánom, a tak často pociťujú bezmocnosť a nemožnosť riadiť 
a kontrolovať rozhodnutia, ktoré majú dosah na ich každodenný život. 
K hlavným skupinám obyvateľstva, ktorým hrozí riziko chudoby a so-
ciálneho vylúčenia patria: 
 nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, 
 rodiny s deťmi, 
 starší občania, 
 rómske komunity, 
 ľudia so zdravotným postihnutím, 
 migranti, 
 bezdomovci4. 

Z uvedených skupín obyvateľov najviac ohrozenou skupinou, ktorej 
hrozí viacnásobné vylúčenie je rómska populácia. V tomto prípade sa 
stretávame s celou škálou problémov od nevyhovujúcich životných pod-
mienok, cez nízku úroveň vzdelania a s tým spojenými minimálnymi 
šancami uplatniť sa na trhu práce až po segregované vidiecke alebo mest-
ské osídlenie.  

Typickým znakom pre rómsku populáciu sú mnohopočetné rodiny, 
ktoré žijú v nevyhovujúcich životných podmienkach, nedostatočná výži-
va, zlá starostlivosť o deti. K ohrozeným rodinám patria okrem rómskych 
rodín aj jednorodičovské rodiny. Zvyšuje sa počet samostatne žijúcich 
matiek s deťmi a dôchodcov, prehlbujú sa rozdiely v ekonomickej samo-
statnosti bezdetných a viacdetných rodín. 

 

                                                 
4 Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006. Bratislava MPSVaR SR, 2004. 
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1.1  Základné podmienky sociálnej inklúzie 
 
Podmienkami pre dosiahnutie stabilného a sociálneho vývoja spo-

ločnosti sú kvalita sociálnych vzťahov, súdržnosť(kohézia) a sociálny 
kapitál.5 Sociálna súdržnosť je na celospoločenskej úrovni vnímaná ako 
celospoločenský kapitál, v ktorom je úlohou štátu vytvárať prostredie 
stimulujúce dôveru, solidaritu a participáciu občanov.6  

Solidarita je v tomto prípade vnímaná ako štrukturálny princíp štát-
neho usporiadania, je podmienkou pre život v spoločnosti. 

Princíp subsidiarity, vzájomnej podpory, nachádza svoj základ 
v slobode a dôstojnosti človeka, má chrániť autonómiu a život jednotlivca 
a predpokladá rozdelenie kompetencií v štáte, spoločnosti a spoločen-
ských organizáciách.  

Sociálny kapitál v občianskej spoločnosti umožňuje rozvíjať ľudskú 
úctu k druhému ako podmienku zdravého občianskeho života. Má v sebe 
prvky vzájomnosti, solidarity, dôvery, úcty, spolupatričnosti a pod. Všet-
ky tieto znaky nachádzame v pôvodných komunitách, ktoré fungovali ako 
jeden z nástrojov na riešenie dôležitých problémov v spoločnosti, niekedy 
aj ako ofenzíva voči verejnému sektoru a sociálnemu štátu.7 Význam 
sociálneho kapitálu je pri tvorbe sociálnych programov, na ktorých by 
mali participovať verejný a neverejný sektor, ekonomické a kultúrne elity 
ktoré majú záujem podporovať sociálny rozvoj v komunite, zamestnanci 
a zamestnávatelia. Prínos tretieho sektora je v tomto prípade nesporný. 
Jeho potreba je nielen v obohacovaní verejných služieb o nové, inovatív-
ne programy a zlepšovaní kvality ale aj v kultivovaní vzťahov v komuni-
tách, čo je vlastne obohacovanie sociálneho kapitálu.  

Vychádzajúc zo zadefinovania skupín ohrozených chudobou 
a sociálnou exklúziou, k základným strategickým cieľom tzv. inkluzívnej 
politiky Slovenskej republiky patrí zvýšenie inklúzie a boj proti dis-
kriminácii zraniteľných skupín obyvateľstva.8 Tento cieľ sa má reali-
zovať konkrétne: 

                                                 
5 Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava, VEDA 2008. 
6 Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava, VEDA 2008. 
7 KELLER, J.: Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha, SLON 2009. 
8 Sociálna inklúzia je v spomínanom Národnom akčnom pláne sociálnej inklúzie 2004 – 2006 defi-
novaná ako proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby a sociálnej exklúzie, získali 
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 zvyšovaním dostupnosti a kvality sociálnych služieb, 
 modernizáciou a rozširovaním variability poskytovania sociálnych 

služieb, 
 zvyšovaním kvality a efektivity výkonu opatrení sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately, 
 sociálnej práce vykonávanej v teréne, 
 komunitnej práce, 
 ďalšími organizačnými aktivitami.  
 
1.2  Komunitné plánovanie 

 
Sociálna práca sa zameriava na prekážky, rozdiely a nespravodli-

vosti, ktoré sa v spoločnosti vyskytujú. Na princípe solidarity s tými, ktorí 
sú znevýhodnení, sa sociálna práca snaží zmierniť chudobu a oslobodzo-
vať trpiacich a utláčaných za účelom podporovať sociálnu inklúziu. Vyu-
žíva pri tom škálu zručností, techník a aktivít, ktoré sú v zhode s jej holis-
tickým zameraním na klienta a jeho prostredie. Sociálna práca zasahuje 
v momente kde dochádza k interakcii jedinca s jeho prostredím s cieľom 
pomáhať ľuďom rozvíjať ich potenciál, zlepšiť ich život a predchádzať ich 
zlyhaniu.9 

Prioritou sociálnej práce je zachovať jedinca v jeho prirodzenom 
prostredí s využitím potenciálu prostredia a mobilizáciou ostatných čle-
nov, ktorí s ním spoločne žijú. Jedinec by mal byť sám spoluzodpovedný 
za riešenie vlastnej situácie a s pomocou rodiny by mal vytvárať adekvát-
ne ekonomické a sociálne prostredie. Rovnako sa má využívať a rozvíjať 
potenciál danej komunity, v ktorej klient žije. Sociálny pracovník sa za-
meriava na klienta v kontexte jeho sociálnych vzťahov, pričom aj on sám 
je účastný na tvorbe služieb pre klienta. V prípade rozvoja a podpory 
komunitného plánovania je nutná súčinnosť klienta, rodiny, obce, príp. 
VÚC. Pričom sa vychádza sa z miestnych špecifík a potrieb občanov, 
z demografických ukazovateľov a pod.  

                                                                                                              
príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, sociálnom 
a kultúrnom živote a mali takú životnú úroveň a blahobyt, ktorý je považovaný za obvyklý 
v spoločnosti, v ktorej žijú. 
9 Definícia Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). 
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Komunitné služby, ktoré zabezpečujú pracovné uplatnenie klientov, 
pomoc a podporu v bývaní, dostupnosti služieb, možnosti participácie na 
živote v komunite a pod. by mali reflektovať na potreby klienta s maxi-
málnym rešpektom k bežným životným podmienkam.  

Z hlavných princípov vyberáme: 
1. Pri komplexnom plánovaní služieb majú byť zohľadňované sociálne, 

ekonomické a demografické špecifiká každého regiónu. Vzhľadom 
k rozdielnym potrebám klientov v regiónoch je pri plánovaní dôleži-
té definovať jednotlivé služby. 

2. Komunitné plánovanie služieb by malo zohľadňovať viacúrovňovú 
spoluprácu, t. j. na budovaní komunitných služieb sa podieľajú mes-
tá a obce, mimovládne a občianske združenia. Dôležité bude zacho-
vať vyváženosť medzi princípom konkurencieschopnosti a princí-
pom solidarity.10  

3. Vzhľadom na to, že služby majú byť kvalitné, účelné a adresné, mal 
by byť vypracovaný systém posudzovania ich kvality, tzv. štandardy 
kvality. 
Dôraz je kladený na uspokojovanie týchto základných potrieb klien-

tov: 
 potrebu sociálnej afiliácie,  
 potrebu súkromia, dôstojného bývania, 
 potrebu mať ekonomický zdroj,  
 potrebu zmysluplného využitia voľného času,  
 potrebu mať pomoc v kríze,  
 potrebu mať zmysluplnú činnosť, ktorá prispieva k vytvoreniu osob-

nej úlohy v spoločnosti. 
Na základe definovaných potrieb môžeme konštatovať, že komunit-

ná práca sa zameriava na zvýšenie autonómie a integrácie klientov, čo by 
malo redukovať riziko sociálnej exklúzie. Starostlivosť by nemala byť 
nezmyselne diferencovaná, naopak zdôrazňuje sa potreba komplexnosti. 
Klient a jeho potreby sú prvoradým záujmom poskytovaných služieb, 
preto je dôležité, aby boli služby vysoko individuálne a zamerané na po-
treby jednotlivca, čo si vyžaduje ich flexibilnosť a transparentnosť. Ne-
znamená to však, že sa má vybudovať úplne nový systém služieb 

                                                 
10 Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava, Veda 2008. 
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v príslušnej lokalite, ale naopak, mali by sa využívať už existujúce zdro-
je. Na jednej strane je to ekonomicky výhodné a na strane druhej zapoje-
nie klienta do existujúcich služieb, ktoré môže využívať aj majoritná 
populácia, podstatne znižuje riziko stigmatizácie. Z uvedeného vyplýva, 
že v prípade budovania komunitných služieb je veľmi dôležité poznať 
lokálne zdroje, t. j. ich rozloženie, kvalitu a dostupnosť. 
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