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Kapitola 1  

Vybrané pojmy  

 

Zameranie kapitoly: 

Predstaviť základné pojmy v oblasti sociálnych služieb v kontexte iných súvisiacich pojmov a 

konceptov používaných v národných aj európskych podmienkach. Jednotlivé pojmy nie sú 

vybrané náhodne, ale tak, aby tvorili solídnu terminologickú základňu pre vecné kapitoly 

učebného textu. 

 

 

Politika 

Možno súhlasiť s názorom I. Tomeša, že slovo politika je veľmi ambivalentný pojem, 

ktorému ľudia prevažne rozumejú, ale ho ťažko definujú. Rovnako v odbornej obci ho každá 

disciplína používa inak (voľne podľa Tomeš, 1996). Všeobecne sa politika vymedzuje ako 

spravovanie verejných vecí, pričom hlavnými „stavebnými prvkami“ spravovania sú: 

• Systém, spoločenský poriadok, ktorý má byť spravovaný. 

• Úsilie zamerané na udržanie alebo zmenu systému, spoločenského poriadku. 

• Úsilie/činnosť, ktoré je sústavné, plánovité, organizované a cieľavedomé. 

• Subjekty, ktoré vyvíjajú úsilie a vykonávajú činnosť spravovania. 

• Nástroje (inštitúty, inštitúcie), ktoré v rámci svojho úsilia/činnosti subjekty využívajú. 

 

Sociálna politika 

Nejednotnosť a komplikovanosť vo vymedzení všeobecného pojmu politika sa 

následne premietajú aj do pojmu sociálna politika. Viacerí autori a autorky sa však zhodujú 

v tom, že pojem sociálna politika možno vymedziť širšie a užšie, všetko v závislosti od toho, 

ako vymedzíme slovo „sociálny“ (Stanek a kol., 2008; Beblavý, 2009; Macková, 2009): 

(1) najširšie vymedzenie vychádza z chápania „sociálneho“ ako spoločenského, t.j. týkajúceho 

sa všetkých ľudí. V tom prípade predstavuje sociálna politika obsahovo ucelený systém, 

zasahuje pestrú paletu verejných politík -  zdravotnú, bytovú i sociálnu sféru, ktoré majú 

priamy vplyv na stav spoločnosti a na vzťahy medzi sociálnymi skupinami, 

(2) užšie vymedzenie, kedy sociálna politika predstavuje len jednu súčasť verejnej politiky 

orientujúcej sa na sociálne nerovnosti, sociálnu realitu ľudí, ktorí sú vystavení dôsledkom 

znevýhodnení, zlyhania trhu či rodiny, 
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(3) najužšie vymedzenie sociálnej politiky je zamerané na kuratívne riešenie konkrétnych 

sociálnych situácií, kedy sa sociálna politika stotožňuje s jeho vecným jadrom - sociálnym 

zabezpečením a právom sociálneho zabezpečenia. 

Využitím stavebných prvkov pojmu politika by sme mohli odvodene sociálnu politiku 

vymedziť ako sústavné, plánovité, organizované a cieľavedomé úsilie sociálnych subjektov, 

ktoré sa pomocou rozličných metód a nástrojov snažia o udržanie a fungovanie alebo o zmenu 

sociálneho systému. Centrom sociálnej politiky je človek; smeruje k spôsobu jeho života, 

rozvoju jeho potenciálu, zlepšeniu životných podmienok, suverenity a bezpečia v rámci 

politických a hospodárskych možností krajiny (voľne podľa Stanek a kol., 2008; Macková, 

2009).  

Skutočnosť, že charakter a rozsah sociálnej politiky je vždy závislý od možností 

krajiny, predurčuje jednu z významných funkcií sociálnej politiky a subjektov, ktoré ju 

realizujú. Je ňou určovanie (stanovovanie) priorít a prioritných cieľov, na ktoré sa bude 

krajina, región, mesto, obec či iný sociálny subjekt v danom období zameriavať a metód, 

nástrojov a inštitúcií, prostredníctvom ktorých sa majú prioritné ciele dosiahnuť. Vychádza sa 

totiž z faktu, že potreby ľudí, a tým aj potreby intervencií, sú vždy širšie ako možnosti, preto 

je zodpovednosťou sociálnych subjektov určovať priority a preberať za ich napĺňanie 

zodpovednosť (Tomeš, 1996; Repková, 2009; Macková, 2009).  

 

Verejný záujem a verejné dobro  

Verejný záujem je všetko to, na čom je verejnosť nejakým spôsobom zainteresovaná, 

čo považuje za dôležité z hľadiska všeobecného, verejného dobra. Verejné záujmy ako 

záujmy „nadindividuálnej“ (teda nie súkromnej) povahy sa týkajú najmä oblasti verejného 

poriadku, bezpečnosti a obrany štátu, zahraničnej politiky, hospodárskej politiky, sociálnej, 

zdravotnej a školskej sféry (Tomeš a kol., 2009). Verejným záujmom sa stáva problém, 

otázka, pri ktorej došlo k politickej dohode, že sa považuje za prioritu a následne k dohode o 

spôsobe riešenia tohto problému ako priority. 

 

Medzinárodná dimenzia sociálnej politiky 

Medzinárodná (predovšetkým európska) dimenzia sociálnej politiky vychádza 

z premisy, že viaceré sociálne problémy sú v rozličných krajinách podobné, pričom ich 

riešenie môže byť účinnejšie pri zabezpečení spoločného (koordinovaného) postupu krajín, 

regiónov či celých spoločenstiev (Repková, 2009). Za uvedeným účelom bol v 80. rokoch 

minulého storočia zavedený pojem európsky sociálny model založený na potrebe spojenia 
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ekonomického rastu so sociálnym bohatstvom (ľudským a sociálnym kapitálom) v európskom 

priestore (Beblavý, 2009). Európska globalizácia a nástup vedomostnej spoločnosti vedú 

k súvisiacim sociálnym rizikám (napr. chudoba a sociálne vylúčenie, rodové priepasti, 

nerovnaký prístup k vzdelaniu, spoločenské animozity založené na náboženských 

a kultúrnych rozdieloch, regionálne disparity, slabá pracovná ochrana). Prijímaním 

koordinovaných krokov a postupov formou tzv. otvorenej metódy koordinácie sa predpokladá 

účinnejší boj proti takýmto rizikám. Preto jednotlivé národné koncepcie a sociálne politiky 

(spravidla obsiahnuté v dokumentoch typu Programového vyhlásenia vlády) reflektujú širšie 

medzinárodné záväzky prijímané konsenzom členských krajín. Na najvyššej úrovni sú to 

záväzky vyplývajúce napr. z OSN Dohovorov (najnovšie z Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím), na európskej úrovni najnovšie zo stratégie „Európa 2020“1, na 

ktorej je postavený „Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012“2. Za účelom 

koordinovaného postupu v boji s rozličnými typmi rizík, vrátane sociálnych, vznikajú aj iné 

typy spoločenstiev a stratégie, ktorými riadia svoju činnosť, napr. spoločenstvo Podunajsko 

a jeho „Stratégia EÚ pre Podunajsko“3

 

.  

Sociálna správa a jej subjekty 

Pojem sociálna správa vychádza z pojmu sociálna politika. Je spojený so spravovaním 

verejných úloh alebo činností, ktoré sa považujú za verejný záujem a s inštitúciami, ktoré 

takéto spravovanie zabezpečujú. Politické rozhodnutia o tom, že nejaká otázka (problém) má 

povahu verejného záujmu, prevažne ústia do legislatívnych opatrení na rozličnej úrovni. Môže 

ísť o zmenu existujúcej či prijatie novej legislatívy (zákona, vyhlášky, opatrenia, nariadenia), 

ktorou sa upravuje spôsob riešenia daného problému a z neho vyplývajúce úlohy pre inštitúcie 

tvoriace subjekty verejnej správy. Sociálna správa tvorená rozličnými sociálnymi subjektmi 

plniacimi rozličné úlohy v oblasti sociálnej sféry predstavuje len jednu z viacerých oblastí 

verejnej správy. 

I. Tomeš a kol. (2009) najširšie vymedzujú tieto typy subjektov: 

- právnická osoba, 

- fyzická osoba (občan) a neformalizovaná skupina osôb, 

- rodina, 

- susedská výpomoc, 
                                                 
1 Stratégia „Európa 2020“ dostupná na adrese:  
http://www.euroinfo.gov.sk/strategia-%E2%80%9Eeuropa-2020%E2%80%9C/  
2 Národný program reforiem SR 2012 dostupný na adrese: http://eu2020.gov.sk/narodny-program-reforiem-sr/  
3 http://www.centrope.com/sk/newsletter-2-2010/danube-strategy 

http://www.euroinfo.gov.sk/strategia-%E2%80%9Eeuropa-2020%E2%80%9C/�
http://eu2020.gov.sk/narodny-program-reforiem-sr/�
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- spolky a cechy, 

- obce. 

Zdôrazňujú, že subjektom aktívnej sociálnej správy môžu byť len formalizované orgány 

a organizácie s definovaným organizačným poriadkom, štruktúrou; ich činnosť musí byť 

sústavná, cielená a postupy či výstupy musia byť definované. Preto nemožno za subjekty 

sociálnej správy považovať náhodných jednotlivcov, skupiny ľudí či jednorazových darcov. 

Medzi tradičné subjekty sociálnej správy patria ústredné orgány štátnej správy (najmä 

príslušné ministerstvá), orgány všeobecnej a špecializovanej štátnej správy (napr. Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho výkonné zložky – úrady práce, sociálnych vecí 

a rodiny), samosprávne orgány (obce, mestá, vyššie územné celky), samosprávne odborové 

a profesijné celky (verejnoprávne inštitúcie, súkromné korporácie, komory, fondy, nadácie), 

neštátne organizácie (občianske združenia, nadácie, svojpomocné a podporné spolky, privátni 

poskytovatelia služieb) ako aj medzinárodné organizácie (napr. Organizácia spojených 

národov, Svetová zdravotnícka organizácia, Medzinárodná organizácia práce, Európska 

komisia, Rada Európy, ale aj Európske fórum zdravotného postihnutia, Európska nadácia na 

zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci). 

 

Sociálna ochrana  

Pojem sociálna ochrana je v podmienkach Slovenska relatívne nový, tradíciu má skôr 

pojem „sociálne zabezpečenie“. Zdroje zavedenia tohto pojmu spadajú do obdobia, kedy sa 

Slovensko zapojilo do systematického monitoringu a porovnávania situácie v oblasti 

sociálneho zabezpečenia medzi rozličnými európskymi krajinami. V roku 1990 Európska 

komisia zaviedla systém MISSOC (Mutual information system of social protection – Spoločný 

informačný systém sociálnej ochrany), v rámci ktorého sa každoročne popisujú sústavy 

sociálneho zabezpečenia v jednotlivých krajinách EÚ4

1. Zdravotná starostlivosť 

. V súlade s vecným usporiadaním 

tohto typu monitoringu možno systém sociálnej ochrany na Slovensku rozdeliť na štyri časti: 

2. Systém sociálneho poistenia 

3. Štátna sociálna podpora 

4. Sociálna pomoc 

 

                                                 
4 Národným  korešpondentom  systému  MISSOC za SR je doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
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Verejné sociálne služby  

V najvšeobecnejšom poňatí možno služby chápať ako nástroj (spôsob, metódu) 

politiky a praktického presadzovania záujmov spoločnosti vo vzťahu k ľuďom odkázaným na 

nejaký typ starostlivosti. Aj v tejto oblasti však existuje pojmologická variabilita 

a medzipojmová hierarchia. Najvšeobecnejšie vymedzenie služieb nachádzame v článku 50 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (v Asterdamskom znení, 1997), podľa ktorého 

sa za službu považuje úkon, ktorý sa bežne poskytuje za odplatu. Ide o činnosti priemyselnej, 

obchodnej a remeselnej povahy či o činnosti v oblasti slobodných povolaní.  

Viacerí odborníci a odborníčky (napr. Abeele, 2001, Pillinger, 2001, Huber, 2006) 

zdôrazňujú osobitnú podstatu služieb zameraných na uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí, 

kedy procesy a záujmy voľnej trhovej liberalizácie v službách musia byť sprevádzané 

(dopĺňané) rozličnými podpornými opatreniami a mechanizmami, nakoľko samotná 

„neviditeľná ruka trhu“ nemôže nahrádzať garanciu štátu v ochrane všeobecných verejných 

záujmov. Preto bola vyvinutá a právne na európskej úrovni upravená kategória tzv. služieb vo 

všeobecnom záujme (services of general interest5

- univerzálny prístup pre všetkých (sociálny, priestorový a finančný), 

). Ich koncept je založený na spoločných 

hodnotách a cieľoch, akými sú (Huber, 2006): 

- garancia kontinuity služby, 

- kvalita služieb, 

- možnosť dovoliť si službu a jej udržateľnosť, 

- súladnosť s potrebami užívateľov, 

- ochrana konzumenta. 

Právo prístupu k službám vo všeobecnom záujme zaručuje všetkým občanom článok 

36 Charty základných práv EÚ s cieľom podporovať sociálnu a teritoriálnu (regionálnu) 

kohéziu v EÚ. Podľa E. van den Abeele (2001:90) sú služby všeobecného záujmu „... jadrom 

európskeho sociálneho modelu ... a ochraňujú kolektívne záujmy Európanov“.  J. Pillinger 

(2001:3) nazýva takýto typ služieb ako verejné sociálne služby (public social services) 

a definuje ich ako „služby, ktoré občanom poskytujú platení pracovníci (v niektorých 

prípadoch aj neplatení dobrovoľníci a rodinní príslušníci) s cieľom uspokojovať ich 

všeobecné sociálne potreby; regulujú ich, financujú a poskytujú orgány na úrovni miestnej 

samosprávy, regionálnej i štátnej správy a týkajú sa oblasti zdravotníctva, vzdelávania, 

sociálnych služieb, bývania, zamestnávania a sociálneho zabezpečenia“. Autorka pripomína, 

                                                 
5 COM(2000)0580 Services of general interest in Europe; COM(2004)374, White paper „Services of General 
Interest“ 
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že koncept verejných sociálnych služieb sa používa na odlíšenie od tých služieb, ktoré 

v zmysle Zmluvy o EÚ spadajú pod povinné verejné služby (public service obligation) 

poskytované na základe liberalizácie a konkurencie (napr. všeobecné verejné prepravné 

služby, telekomunikačné služby). 

 

Sociálna služba  

Sociálne služby sa zvyčajne chápu ako služby rozličných sociálnych subjektov 

zamerané na sociálne potreby ľudí, ktorí by sa bez ich poskytnutia ocitli v stave sociálnej 

núdznosti, minimálne v jeho riziku. Z hľadiska formy plnenia sa tradične vnímajú ako opak 

priamych platieb (peňažných príspevkov). Podľa B. Mundaya6

Aj podľa M. Hubera (2006) možno v najširšom poňatí do sociálnych služieb zahrnúť 

sociálne poistenie a programy sociálnej ochrany, teda všetky tie intervencie, ktoré zvykneme 

nazývať  ako „sociálne zabezpečenie“. Autor z nich podobne ako B. Munday vyčleňuje 

osobné sociálne služby, ktoré delí do piatich sektorov: 

 je v európskom kontexte 

veľmi problematické súhlasiť s nejakým jednotným vymedzením sociálnej služby, najmä ak 

zoberieme do úvahy fakt, že v rozličných európskych krajinách sa na označenie tej istej veci 

používajú alternatívne rozličné pomenovania (napr. sociálne služby, sociálny 

blahobyt/starostlivosť, sociálna ochrana, sociálna starostlivosť, sociálna práca). Preto autor 

pre situácie, kedy je potrebné zdôrazniť individualizovanú charakteristiku služby, jej 

zameranie na individuálne potreby konkrétneho užívateľa a užívateľky, navrhuje 

komplexnejší pojem osobné sociálne služby (personal social services). Prívlastok „osobné“, 

t.j. dôsledne dizajnované podľa potrieb konkrétneho človeka, ich pomáha odlíšiť od plnení pre 

širšie skupiny ľudí vymedzené nejakým spoločným kritériom, napr. od priamych platieb pre 

osoby so zdravotným postihnutím či pre nezamestnané osoby. 

- dlhodobá starostlivosť, starostlivosť o starších ľudí  a starostlivosť o ľudí so zdravotným 

postihnutím, 

- služby sociálnej integrácie a reintegrácie (s dôrazom na migrantov), 

- služby trhu práce zamerané na znevýhodnené skupiny a osoby so zdravotným postihnutím, 

- starostlivosť o deti (služby poskytované rodinám pred nástupom detí do škôlky a poobedné 

služby pre deti školského veku), 

- sociálne bývanie. 

                                                 
6 Dostupné na: www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialrights/source/SocServEumap_en.doc  

 

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialrights/source/SocServEumap_en.doc�
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 Komplexné a diverzifikované ponímanie sociálnych služieb podľa jednotlivých 

vecných a osobných domén podľa B. Mundaya či M. Hubera korešponduje s vyššie 

uvedeným ponímaním verejných sociálnych služieb J. Pillinger a je širšie ako vymedzenie 

v slovenskej legislatíve i praxi. 

 Podľa predchádzajúcej legislatívy (zákona o sociálnej pomoci), podobne ani v rámci 

súčasnej úpravy (zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov) sa pri definičnom vymedzení sociálnej služby v podmienkach Slovenska kladie 

primárny dôraz na špecializovanosť/odbornosť činnosti, ktorou sa pri poskytovaní sociálnych 

služieb pomáha prekonávať situácia sociálnej núdze jednotlivca alebo rodiny. Následne sú 

vymenované účely (typy nepriaznivých sociálnych situácií), na ktoré sú sociálne služby 

smerované. Na rozdiel od širšieho európskeho vymedzenia sa medzi „tradičné“ sociálne 

služby na Slovensku nezahŕňajú služby trhu práce, ktoré sú predmetom osobitnej právnej 

úpravy (zákona o službách zamestnanosti). 

 

Nepriaznivá sociálna situácia 

Základným pojmom, ktorým sa v podmienkach Slovenska legitimizuje poskytovanie 

sociálnej služby, je pojem nepriaznivá sociálna situácia. Nepoužíva sa označenie sociálna 

udalosť, sociálne riziko či núdza, ktoré nachádzame v odbornej literatúre v oblasti sociálneho 

zabezpečenia. Nepriaznivá sociálna situácia (ďalej len „NSS“) sa vymedzuje v zákone 

o sociálnych službách pomerne široko ako „ohrozenie osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy“. Pre 

porovnanie, Z. Macková (2009) spája sociálne udalosti so životnými situáciami, s ktorými 

právo sociálneho zabezpečenia spája nároky na nejaké formy intervencií (dávky alebo 

služby). Ide o situácie, ktoré môžu byť prirodzené (napr. narodenie dieťaťa či smrť člena 

rodiny, založenie rodiny, zárobková činnosť), ale aj neprirodzené (napr. choroba, invalidita, 

dezintegrácia, sociálne vylúčenie). Pojem NSS je teda užší ako pojem sociálna udalosť, ide 

o vyššiu mieru špecifikácie udalostí vyžadujúcich sociálnu intervenciu. 

Podľa dôvodov, pre ktoré k ohrozeniu sociálnym vylúčením a k zníženiu schopnosti 

samostatne riešiť problémy dochádza, sa následne sociálne služby delia do viacerých oblastí 

a v rámci nich do konkrétnych druhov a foriem. 

 

Komunitná práca a komunitná rehabilitácia 

Oba pojmy vychádzajú z premisy, že komunita, v ktorej človek žije, má prirodzené 

zdroje pre riešenie miestnych sociálnych problémov a tieto treba identifikovať a následne 
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podporovať.  Komunitou sa pritom rozumie skupina osôb, ktorá „patrí k sebe“ príslušnosťou 

k nejakému spoločnému územiu (napr. k ulici, mestskej časti, obci, mestu) alebo ju spájajú 

nejaké spoločné záujmy alebo ciele (napr. komunita filatelistov, dobrovoľníkov). Komunita 

môže byť významným zdrojom na riešenie miestnych problémov na princípe svojpomoci (ako 

subjekt sociálnej intervencie), zároveň môže vystupovať ako osobitná cieľová skupina 

sociálnych programov, teda ako objekt sociálnej práce a sociálnych služieb.  

Ak sa podporuje svojpomoc medzi členmi komunity (miestneho spoločenstva) a ich 

aktivity smerom k riešeniu lokálnych problémov, právna úprava sociálnych služieb hovorí 

o komunitnej práci. Upravujú sa aj tzv. komunitné centrá, ktorých úlohou je spájať 

a koordinovať rozličné sociálne subjekty (rodinu, obec, vzdelávacie organizácie, 

poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj služieb zamestnanosti či zdravotníckych služieb) 

smerom k podpore obnovy a rozvoja schopností jedinca v nepriaznivej sociálnej situácii 

a k jeho spoločenskej inklúzii. 

 

Sociálne služby a sociálna práca 

I. Tomeš (1996:27) uvádza, že pojem sociálna služba sa používa vo viacerých 

súvislostiach: 

- ako druh sociálnej starostlivosti poskytovanej správaním sa štátnej (obecnej) inštitúcie 

v prospech inej osoby, 

- širšie ako činnosť (priamy výkon) v prospech občanov poskytovanú priamo 

verejnoprávnou inštitúciou alebo súkromnou inštitúciou za podpory verejnoprávnej 

inštitúcie, 

- ako sociálna práca (teda odborná činnosť profesionálnych pracovníkov) v prospech ľudí 

v sociálnej núdzi. 

L. Brichtová (2011) namieta stotožňovanie sociálnych služieb a sociálnej práce, aj keď 

k nim pristupuje ako k významne spojeným spoločenským systémom. Poukazuje na to, že 

sociálne služby sa síce vykonávajú predovšetkým prostredníctvom sociálnej práce, že 

nadväzujú na jej poznatky a dosiahnutý stupeň poznania. Angažujú sa v nich však aj 

odborníci a odborníčky z iných disciplín (napr. z oblasti pedagogiky, andragogiky, 

psychológie, liečebnej pedagogiky, posudkovej medicíny, práva, ošetrovateľstva); a naopak, 

sociálna práca sa nerealizuje len v rámci systému sociálnych služieb (v zmysle platnej 

legislatívy a určeného miesta v systéme sociálneho zabezpečenia/ochrany), ale aj v rámci 

iných subsystémov sociálnej ochrany (napr. v oblasti dávkových schém, riešenia hmotnej 
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núdze osôb, služieb zamestnanosti, sociálno-právnej ochrany a sociálne kurately, 

penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce, podnikovej či školskej sociálnej práce). 

 

Dávkové schémy, priame platby, peňažné príspevky 

Poskytovanie rozličných sociálnych dávok, priamych platieb podmienených 

nepriaznivým zdravotným stavom či priamo ťažkým zdravotným postihnutím sa v súčasnosti 

považuje za priamy nástroj modernizácie služieb dlhodobej starostlivosti (Huber, 2007). 

Nejde pritom len o dôchodkové dávky (invalidný či starobný dôchodok), ale aj o sústavu 

rozličných foriem peňažných príspevkov (v niektorých krajinách sa nazývajú ako 

individuálne účty a iné peňažné programy) poskytujúce osobám odkázaným na pomoc iných 

a ich rodinám väčší výber a flexibilitu pri organizovaní potrebných balíkov služieb 

a osôb/inštitúcií, ktoré im služby poskytujú. Individuálne účty umožňujú kombinovať rozličné 

typy a formy starostlivosti a deliť zodpovednosť za starostlivosť medzi neformálnu (neplatenú 

rodinnú) starostlivosť, profesionálne služby domáceho, komunitného a rezidenčného typu 

a verejne podporovaného prípadového manažmentu. Takto organizovaná starostlivosť 

umožňuje nielen všeobecne vyššiu mieru flexibility a sebaurčenia zo strany prijímateľov/liek 

služieb a ich rodín, ale posilňuje aj postavenie starších osôb a osôb so zdravotným 

postihnutím ako ich spotrebiteľov. Skúsenosti s individuálnymi balíčkami (osobnými účtami) 

má napr. Nemecko, Holandsko či Veľká Británia. 

Systém priamych platieb je v podmienkach Slovenska známy ako systém peňažných 

príspevkov primárne súvisiacich s kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia. Ide o všetky typy peňažných príspevkov, ktoré sa pôvodne  poskytovali podľa 

zákona o sociálnej pomoci a od 1. januára 2009 sa poskytujú v rámci špecializovanej právnej 

úpravy zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia.  

 

Verejný a neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 

Podľa platného zákona o sociálnych službách je verejným poskytovateľom sociálnej 

služby obec, ďalej poskytovateľ zriadený alebo založený obcou či vyšším územným celkom. 

Všetci ostatní poskytovatelia sú považovaní za neverejných poskytovateľov (v zahraničí sa 

používa skôr pomenovanie privátni, súkromní poskytovatelia). Prívlastok „neverejný“ 

neznamená, že by neverejný poskytovateľ poskytoval služby mimo okruhu verejného záujmu. 

Bez ohľadu na to, či neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu bez účelu dosahovať 

zisk alebo s takýmto účelom, či na poskytovanie sociálnych služieb získava nejakú štátnu 
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dotáciu alebo nie, vždy sa poskytovanie činností, ktoré spadajú podľa zákona do okruhu 

sociálnych služieb, považujú za verejný záujem. 

 

Dlhodobá starostlivosť  

OECD vymedzuje dlhodobú starostlivosť ako „...súbor služieb, ktoré potrebujú osoby 

závislé na pomoc pri bežných denných činnostiach. Takáto personálna pomoc je často 

poskytovaná v kombinácii so základnými zdravotníckymi službami, akými je napr. 

ošetrovanie rán, manažment bolesti, podávanie liekov, zdravotný monitoring, prevencia, 

rehabilitácia alebo služby paliatívnej starostlivosti“. Dlhodobá starostlivosť sa okrem 

domáceho prostredia  poskytuje aj v rezidenčných podmienkach – zariadeniach dlhodobej 

rezidenčnej starostlivosti. Tieto sú charakterizované ako „...miesta kolektívneho 

bývania/života, kde sú služby starostlivosti a bývania poskytované spolu verejnými, 

neziskovými alebo privátnymi spoločnosťami“ (Long-term Care, 2006:17). 

Napriek rôznorodosti definičného vymedzenia a praxe v národných systémoch 

dlhodobej starostlivosti skupina expertov trESS (Training and reporting on European Social 

Security) identifikovala minimálne spoločné kritériá na identifikovanie opatrení dlhodobej 

starostlivosti pre účely potenciálnej európskej koordinácie v tejto oblasti: (1) ide o zníženú, 

stratenú alebo nikdy nezískanú autonómiu, (2) k zníženiu, strate alebo nezískaniu autonómie 

došlo v dôsledku staroby, choroby alebo pracovnej nespôsobilosti, (3) z dôvodu zníženej, 

stratenej alebo nezískanej autonómie je potrebná výrazná pomoc inej osoby, (4) pomoc je 

potrebná dlhšie časové obdobie, (5) pomoc je zameraná na vykonávanie bežných denných 

činností (voľne podľa Jorens et al., 2011).  

 

Bežné denné činnosti  

Všeobecne sa bežné denné činnosti (ADL) vymedzujú ako „...sebaobslužné aktivity, 

ktoré musí jedinec vykonávať každý deň, ako osobná hygiena, obliekanie, jedenie, líhanie 

a vstávanie z postele či stoličky, pohybovanie sa, používanie toalety, kontrolovanie 

vyprázdňovania“ (Long-term Care, 2006:17). Nielen pomoc pri zabezpečovaní bežných 

denných činností je predmetom dlhodobej starostlivosti. H. Döhner, Ch. Kofahl (2006) 

identifikovali ako dlhodobú starostlivosť aj intervencie v oblasti pomoci v domácnosti 

(domáce práce), emocionálno-psychologickej podpory, pomoci pri pohybe doma i vonku, 

v oblasti finančného manažmentu, organizácie a manažmentu samotnej asistencie iných ľudí, 

v oblasti zdravotnej starostlivosti či potreby finančnej pomoci. F. Hoffman (in Huber, 

Hoffman, Rodrigues, 2008) nazýva takéto činnosti ako inštrumentálne bežné denné činnosti 
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(IADL). Aj OECD rozlišuje medzi službami dlhodobej starostlivosti zameranými na oblasť 

bežných denných činností a službami zameranými na oblasť udržiavania domácnosti 

a domácich prác, prípravy jedla, pomoci pri premiestňovaní (preprave) a sociálnych 

aktivitách. Takúto starostlivosť nazýva ako sociálnu starostlivosť nižšej úrovne (Long-term 

Care, 2006). 

 

Decentralizácia a re/centralizácia sociálnych služieb 

Decentralizácia sociálnych služieb znamená posilnenie samosprávnej (miestnej 

a regionálnej) pôsobnosti v oblasti sociálnych služieb a zabezpečenie, že sa decentralizované 

úlohy realizujú v súlade s prijatými princípmi, akými sú efektívnosť, hospodárnosť, 

dostupnosť sociálnych služieb a ich poskytovanie v záujme a podľa potrieb obyvateľov 

samosprávneho územia (voľne podľa Brichtová, Repková, 2009). Decentralizácia znamená aj 

popísanie štruktúry a procesov vertikálnej distribúcie povinností medzi jednotlivými 

úrovňami (národná, regionálna, miestna), rovnako horizontálneho rozdelenia úloh v rámci tej 

istej úrovne (napr. sektorových zodpovedností na národnej úrovni). V oblasti dlhodobej 

starostlivosti môže decentralizácia znamenať aj presun výkonu starostlivosti z rezidenčného 

(inštitucionálneho) do domáceho prostredia človeka, či na komunitnú úroveň. Vtedy 

hovoríme skôr o deinštitucionalizácii. 

Tlak na rozpočty samosprávnych orgánov zabezpečovať úlohy v oblasti sociálnych 

služieb (osobitne v službách dlhodobej starostlivosti) viedol v posledných rokoch k revízii 

povinností na národnej úrovni a určité, osobitne finančné aspekty decentralizovaných služieb 

sa začali re/centralizovať (bližšie pozri Repková a autorský kolektív, 2011b).  

 

Kvalita a manažment kvality  

H. Nies et al. (2010) sa vo svojej práci opierajú o tri možné vymedzenia kvality:  

(1) ako vnútornej vlastnosti tovaru alebo služby, ktorá sa vždy hodnotí  podľa účelu, ktorý má 

tovar alebo služba plniť a schopnosti uspokojovať určené alebo predpokladané potreby,  

(2) ako stavu excelentnosti, kedy sa poukazuje len na to najlepšie, čo je s tovarom alebo 

službou spojené, na jeho výnimočné postavenie medzi inými tovarmi a službami, 

(3) ako normy, kedy sa dosiahnuté výsledky porovnávajú s očakávanými výsledkami 

stanovenými ako norma. 

Berúc do úvahy tri rozmery kvality možno následne manažment kvality vymedziť ako 

metódu na zabezpečenie a zlepšovanie procesov, štruktúr a výsledkov vedúcich 

k požadovanému stavu. Ide o zabezpečenie riadiaceho cyklu s definovanými cieľmi, 
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plánovaním, organizáciou procesov na dosiahnutie zámerov, hodnotenia výsledkov 

a prijímania potrebných korekcií výstupov voči pôvodným očakávaniam.  

Odborníci poukazujú na sociálnu povahu fenoménu kvality ako sociálneho konštruktu 

s veľkými interindividuálnymi rozdielmi. Tieto sú dané hodnotami a kogníciami konkrétnej 

osoby, rovnako spôsobom, akým tovar alebo službu vníma, aké má na ne názory. Určujúca 

subjektívna dimenzia kvality sťažuje preto v otázkach kvality hľadanie dohody medzi 

jednotlivcami, skupinami, systémami, krajinami a akákoľvek snaha o minimalizáciu 

subjektivity a štandardizácie v tejto oblasti je spojená so zužovaním konceptu kvality. 

  

Individuálny rozvojový plán 

Vychádza zo všeobecnej kmeňovej hodnoty uplatňovanej v sociálnych službách a tou 

je rešpektovanie individuálnych potrieb človeka pri plánovaní a poskytovaní sociálnych 

služieb (Huber, 2006). Podľa platnej právnej úpravy sociálnych služieb je individuálny 

rozvojový plán viazaný na sociálne služby dlhodobej starostlivosti poskytované prevažne 

pobytovou, ale aj ambulantnou formou (napr. v prípade denného stacionára). Je vymedzený 

ako povinnosť poskytovateľa takejto služby plánovať jej poskytovanie podľa individuálnych 

potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, ako jeho povinnosť viesť písomné 

záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby  a hodnotiť ju za účasti prijímateľa. 

V tomto zmysle je individuálny rozvojový plán nástrojom riadenia kvality vo vybraných 

sociálnych službách prevažne rezidenčnej povahy. 

Otázky: 

?  Z čoho pramení a s čím súvisí diverzita vo vymedzovaní základných pojmov ako politika, 

sociálna politika či sociálne služby? 

?  Čo znamená verejný záujem a prečo zaraďujeme sociálne služby do okruhu verejného 

záujmu?  

?   Prečo sa v súčasnosti okrem prvkov decentralizácie objavujú tendencie k re/centralizácii 

niektorých kompetencií v sociálnych službách? 

 

Úlohy: 

* Zdôvodnite svojim známym, prečo nie je možné stotožňovať sociálnu prácu a sociálne 

služby. 

* Vyberte si nejaký subjekt sociálnej správy, navštívte jeho webovú stránku a dôkladne sa 

oboznámte s charakterom jeho činnosti, vzťahom k iným subjektom a jeho výstupmi. 


