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Kapitola 2  

Sociálne služby ako súčasť sociálnej ochrany 

 

Zameranie kapitoly: 

Predstaviť sociálne služby ako súčasť systému sociálnej ochrany (sociálneho zabezpečenia) 

v podmienkach Slovenska od 50. rokov 20. storočia; popísať, v čom je osobitná pozícia  

sociálnych služieb v rámci súčasného systému sociálnej ochrany.  

 

 

V predchádzajúcom texte sme rámcovo predstavili aj pojmy sociálna ochrana 

a sociálne služby. V tejto časti sa budeme podrobnejšie venovať postaveniu sociálnych 

služieb v systéme sociálnej ochrany na Slovensku. Budeme vychádzať z niektorých 

vybraných princípov sociálnej ochrany, vďaka ktorým popíšeme osobitný charakter 

sociálnych služieb voči iným nástrojom a opatreniam sociálnej ochrany, zároveň však 

zdôrazňujúc ich komplementaritu. Zaradíme aj krátku historickú reflexiu budovania politiky 

sociálnych služieb ako spravovaného verejného záujmu. 

 

2.1 Vybrané princípy sociálnej ochrany 

Z odbornej literatúry sú všeobecne známe základné princípy a zásady sociálnej 

ochrany a práva sociálnej ochrany (sociálneho zabezpečenia), preto sa im nebudeme na tomto 

mieste podrobnejšie venovať (bližšie pozri napr. Macková, 2009). Pre účely učebného textu 

zdôrazníme len niektoré princípy, na základe ktorých sú usporiadané vzťahy medzi 

jednotlivými subsystémami (piliermi) a nástrojmi sociálnej ochrany: 

• Komplexnosť a komplementarita jednotlivých pilierov a nástrojov 

Dôležitá je komplexnosť, vzájomná súvislosť a dopĺňanie sa jednotlivých pilierov a 

nástrojov, nakoľko jedine ich kombináciou možno uspokojovať komplexné sociálne 

potreby ľudí.7

• Osobitné, neopakovateľné (dištinktívne) postavenie jednotlivých pilierov a nástrojov  

 

Znamená, že každý pilier a z neho vyplývajúci nástroj (dávka, služba) pokrýva v rámci 

komplexného systému špecifické sociálne riziko/riziká (udalosti), ktoré nepokrýva žiaden 

iný pilier alebo nástroj.  

                                                 
7 Ako uvádza Z. Macková (2009:112) „...znamená to,  že všetky sociálne udalosti, ktoré možno očakávať na 
určitom stupni sociálno-ekonomického vývoja, sú komplexne (úplne) pokryté dávkovým systémom“. 
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Príklad: Spojenie komplexnosti a dištinktívnosti častí sociálnej ochrany 
Zamestnanec mal pracovný úraz vedúci k vážnemu obmedzeniu jeho mobility. Po období 
prvotnej intenzívnej zdravotnej starostlivosti (zo systému verejného zdravotného poistenia) sa 
začína v spolupráci so Sociálnou poisťovňou riešiť otázka jeho pracovnej rehabilitácie príp. 
potenciálnej rekvalifikácie v rámci systému úrazového poistenia. Následky úrazu 
predpokladané na obdobie viac ako jedného roka vyvolávajú rovnako potrebu riešenia 
sociálnych dôsledkov vyplývajúcich pre oblasť pohybu zamestnanca, konkrétne formou 
potreby úpravy jeho domáceho prostredia. Túto oblasť potrieb však nepokrýva systém 
zdravotnej starostlivosti, ani úrazového poistenia. Do procesu riešenia tak vstupuje ďalší 
subjekt sociálnej správy - príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý na základe 
žiadosti začne konanie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu bytu. Trvale znížená 
mobilita tejto osoby, ktorá navyše býva sama, vyvolá na prechodné obdobie aj potrebu 
výpomoci s domácnosťou, ktorú sa rozhodne riešiť formou opatrovateľskej služby. V rámci 
komplexnosti tak do procesu napokon vstupuje obec, v ktorej dotyčný býva a ktorá má 
zriadenú opatrovateľskú službu. Každý aspekt sociálnej situácie občana/zamestnanca 
vyžaduje iný (dištinktívny) typ intervencie poskytovaný iným subjektom sociálnej správy. 
 
 
• subsidiarita v rámci jednotlivých pilierov a nástrojov 

Znamená, že človek si má zabezpečiť svoje životné potreby najmä vlastným úsilím 

a svojou prácou, z ktorej vyplývajú v prípade potreby jeho nároky v oblasti zdravotnej 

starostlivosti a sociálneho poistenia. Opatrenia založené na redistribučných 

(prerozdeľovacích) mechanizmoch sa poskytujú až vtedy, ak si jedinec uplatnil nároky zo 

systémov, v rámci ktorých si určité riziká (napr. ochorenie, invalidita, dosiahnutie vyššieho 

veku či ukončenie práce) dopredu poistil, no naďalej nie sú uspokojované jeho životné 

potreby ani na zákonom stanovenej najnižšej úrovni.   

 

Príklad: Subsidiarita v jednotlivých oblastiach sociálnej ochrany  
V rámci zákona o sociálnom zabezpečení z roku 19888

V súčasnosti neexistuje v podmienkach Slovenska jeden spoločný zákon o sociálnej ochrane, 
ale viaceré samostatné zákony pokrývajúce rôzne sociálne riziká. Napriek tomu naďalej platí 
princíp subsidiarity. Napr. v zákone o pomoci v hmotnej núdzi

 bolo explicitne uvedené, že sociálnou 
starostlivosťou (myslelo sa podporou rodín, podporou starších ľudí, ľudí so zdravotným 
postihnutím, spoločensky neprispôsobivých ľudí alebo ľudí, ktorí sa prechodne ocitli 
v ťažkých životných pomeroch) sa pomáha iba tým osobám, ktoré si nemôžu zabezpečiť svoje 
potreby príjmami z práce alebo nárokmi vyplývajúcimi z práce, teda dôchodkovými či 
nemocenskými dávkami, prípadne inými príjmami. 

9 sa uvádza, že za osoby 
v hmotnej núdzi sa považujú iba tie, ktoré si predovšetkým uplatnili svoje právne nároky 
v oblasti pracovno-právnych vzťahov, nemocenských dávok, dôchodkových dávok, ale aj 
výživného či opakovaných štátnych dávok. Ak aj napriek tomu majú problémy zabezpečiť si 
základné životné podmienky, je im možné poskytnúť pomoc v hmotnej núdzi. Iným 
príkladom je poskytovanie rodičovského príspevku10

                                                 
8 Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. 

, ktorý sa nemôže poskytnúť, ak si osoba 
neuplatnila nárok na materské alebo na dávku nemocenského poistenia. 

9 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. 
10 Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. 
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2.2 Legislatívna „emancipácia“ sociálnych služieb v historickom prehľade 

Krátky historický exkurz formovania politiky sociálnych služieb ako súčasti systému 

sociálneho zabezpečenia (sociálnej ochrany) začíname druhou polovicou minulého storočia. 

Vtedy sa zákonom o sociálnom zabezpečení z roku 195611 rozličné typy sociálnych 

intervencií, vrátane sociálnej starostlivosti a služieb usporiadali do jednotného štátneho 

systému sociálneho zabezpečenia s dôsledným vymedzením kompetencií orgánov sociálnej 

správy v tejto oblasti verejného záujmu. Pokrývanie sociálnych rizík v oblasti choroby, 

invalidity či staroby viazané na zamestnanie malo v tom období v rámci systému sociálneho 

poistenia už svoju tradíciu12

Ako súčasť zákona o sociálnom zabezpečení z roku 1956 sa kodifikoval subsystém 

(pilier) tzv. sociálnej starostlivosti (od roku 1998 nazývaný ako systém sociálnej pomoci), 

v rámci ktorého sa poskytovali dávky a služby rodinám s deťmi, starším ľuďom, ľuďom so 

zdravotným postihnutím alebo ľuďom v rôznych mimoriadnych situáciách. Výkonné orgány 

národných výborov, ale aj dobrovoľnícke organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, 

taktiež podniky a jednotné roľnícke družstvá zriaďovali ústavy sociálnej starostlivosti pre 

starších a zdravotne postihnutých ľudí, ľudí s trvalými telesnými a zmyslovými poruchami 

a chorobnými stavmi. Zásady ich zriaďovania, organizácie a správy pripravoval štátny úrad 

sociálneho zabezpečenia a výkon dozoru realizovali výkonné orgány národných výborov. 

Popri rezidenčnej (ústavnej) starostlivosti sa v tomto období začali budovať základy domácej 

opatrovateľskej služby. Tá sa poskytovala spočiatku najmä dobrovoľnícky, neskôr 

v kombinácii s profesionálnymi pracovníkmi. 

. To však neplatilo pre oblasť sociálnej starostlivosti a služieb, 

ktoré sa predtým poskytovali skôr charitatívne a dobrovoľnícky  (bližšie k historickým 

aspektom pozri Repková, 2005). Z tohto obdobia pramenia postoje k systému sociálnej 

starostlivosti (pomoci) a jeho jednotlivým nástrojom ako k systému a nástrojom „poslednej 

inštancie“ (last resort interventions), ktoré prakticky pretrvávajú dodnes.  

Ďalším významným medzníkom bol rok 1975, kedy bol prijatý nový zákon 

o sociálnom zabezpečení13

                                                 
11 Zákon č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení. 

. Sociálne služby v ňom boli naďalej zaradené ako súčasť piliera 

sociálnej starostlivosti. Napriek rastúcemu presadzovaniu zásady podpory zotrvania osôb 

v ich prirodzenom rodinnom prostredí, významnú pozíciu naďalej zohrávala ústavná 

12 Po vzniku prvej Československej republiky (1918) bol v roku 1924 prijatý zákon č. 221/1924 Zb. o poistení 
zamestnancov pre prípad choroby, invalidity a staroby. Poistenie v nezamestnanosti ako také neexistovalo, 
systém podpôr v nezamestnanosti vstúpil do platnosti v roku 1925 ako tzv. Gentský systém, kedy štát preniesol 
zodpovednosť za vyplácanie finančnej podpory v nezamestnanosti na odborové organizácie, na účely čoho 
poskytoval odborovým ústredniam časť finančných prostriedkov. 
13 Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení. 



24 
 

starostlivosť. Novým prvkom však bola snaha o postupnú diverzifikáciu ústavnej 

starostlivosti zavádzaním aj denných a týždenných foriem pobytu, najmä v prípade detí so 

zdravotným postihnutím. Jej súčasťou boli rozličné typy súvisiacich služieb, ako ubytovanie, 

vzdelávanie, výchova, zaopatrenie, kultúrna či zdravotná starostlivosť. 

Zásadným medzníkom pre oblasť sociálnych služieb ako súčasti systému sociálneho 

zabezpečenia bolo prijatie zákona o sociálnom zabezpečení v roku 1988 a jeho vykonávacej 

vyhlášky zameranej na celú oblasť sociálnej starostlivosti.14

 Zákon z roku 1988 o sociálnom zabezpečení a jeho vykonávacia vyhláška sa stali 

základom právnej úpravy sociálnych služieb až do roka 1998, kedy sa celá časť o sociálnej 

starostlivosti z pôvodného zákona o sociálnom zabezpečení vyčlenila a prijatím zákona č. 

195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci vytvorila osobitný pilier sociálnej pomoci. Jednou z jeho 

vecných súčastí bola aj problematika sociálnych služieb a ich právna úprava.  

 Sociálna starostlivosť bola 

podobne ako v predchádzajúcich obdobiach poskytovaná rodinám s deťmi, starším osobám 

a osobám so zdravotným postihnutím, spoločensky neprispôsobeným osobám a takým, ktoré 

sa vyskytli v osobitne náročných životných podmienkach. Sociálne služby boli poskytované 

formou opatrovateľskej služby, ústavnej starostlivosti (najmä pre deti a dospelých 

s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia), starostlivosti pre dôchodcov (domovy 

dôchodcov a domovy penzióny pre dôchodcov), starostlivosti v iných účelových zariadeniach 

sociálnej starostlivosti (napr. pre osamelé matky s deťmi či pre výkon pestúnskej 

starostlivosti), formou stravovania, stredísk osobnej hygieny, práčovní či klubov dôchodcov. 

Paleta poskytovaných služieb bola veľmi pestrá a v priebehu rokov sa nemenila natoľko ich 

druhovosť, ako skôr systém ich organizovania a financovania s výraznými ambíciami smerom 

k decentralizácii sociálnych služieb.  

Celý proces „emancipácie“ sociálnych služieb vyvrcholil v roku 2009, kedy vstúpil do 

platnosti samostatný zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zavŕšil sa proces rozpadu 

zákona o sociálnej pomoci, ktorý sa pretransformoval na skupinu samostatných zákonov 

upravujúcich jednotlivé oblasti sociálnej starostlivosti (sociálnej pomoci). Zánikom zákona 

o sociálnej pomoci však nezanikol pilier „sociálna pomoc“ ako súčasť systému sociálneho 

zabezpečenia (ochrany) s jeho špecifickými charakteristikami a úlohami.  

 

 

 

                                                 
14 Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a jeho vykonávacia vyhláška č. 151/1988 Zb. 
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Do pozornosti: 
Proces stále vyššej miery legislatívnej špecifikácie sociálnych služieb v rámci systému 
sociálneho zabezpečenia (sociálnej ochrany) neznamenal a dodnes neznamená ich vecné 
vyčleňovanie z tohto systému. Bol skôr prejavom rastúceho uznania významu sociálnych 
služieb pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií ľudí so zachovaním ich plnohodnotnej 
pozície ako súčasti systému sociálneho zabezpečenia (sociálnej ochrany) a jeho vnútornej 
komplexnosti.  
 

 

2.3 Politika sociálnych služieb ako súčasť systému sociálnej ochrany - súčasnosť 

Teraz si priblížime, v čom spočíva súčasné osobitné postavenie sociálnych služieb 

voči ostatným pilierom a nástrojom sociálnej ochrany. Na uvedený účel budeme vychádzať 

z prehľadovej schémy č. 1, ktorá popisuje postavenie sociálnych služieb v systéme sociálnej 

ochrany a jej financovania. V tejto fáze ešte podrobnejšie nepopisujeme druhy sociálnych 

služieb, ani nepomenovávame správne subjekty, ktoré plnia kompetencie s nimi spojené. 

Týmto otázkam sa budeme venovať až v nasledujúcich kapitolách. 

Ako je zo schémy zrejmé, systém sociálnej ochrany sa na Slovensku skladá zo štyroch 

subsystémov (pilierov, oblastí verejného záujmu), ktorými sú (1) zdravotná starostlivosť, (2) 

sociálne poistenie, (3) štátna sociálna podpora, a (4) sociálna pomoc. Jednotlivé piliere sa od 

seba líšia: 

• typom sociálnych rizík, ktoré pokrývajú, 

• charakterom nástrojov, ktoré používajú (vecné dávky vo forme služieb alebo peňažné 

dávky/príspevky) a možnosťami ich kombinovania, 

• základným princípom financovania (buď na základe poistenia alebo redistribučne z daní), 

• spôsobom financovania (univerzálne pre všetkých ľudí spĺňajúcich zákonom stanovené 

kritériá alebo v závislosti od príjmu jednotlivca a jeho rodiny). 

Na základe poistenia (teda formou akejsi „odloženej spotreby“) sú financované  dva 

subsystémy (piliere). Jedným je zdravotná starostlivosť, v rámci ktorej sa poskytujú 

pacientom/tkám zdravotnícke služby (vecné dávky15

                                                 
15 V systéme MISSOC sa hovorí o „vecných dávkach“, čo však neznamená, že pacienti v systéme zdravotnej 
starostlivosti a verejného zdravotného poistenia dostávajú finančné príspevky. 

) v súlade so zdravotníckou legislatívou, 

ktorá definuje nároky poistencov/kýň z verejného zdravotného poistenia. Na princípe 

poistenia je postavený aj subsystém sociálneho poistenia, v rámci ktorého sa pokrývajú také 

sociálne riziká, ako strata príjmu pre práceneschopnosť, invaliditu, dosiahnutie dôchodkového 

veku, úraz alebo chorobu z povolania, nezamestnanosť či platobnú neschopnosť 

zamestnávateľa, ale aj úmrtie a s ním súvisiace dopady na pozostalých.  
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Schéma 1: Sociálne služby ako súčasť systému sociálnej ochrany na Slovensku 
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Na inom princípe sú založené subsystémy štátnej sociálnej podpory a  sociálnej 

pomoci. Oba pokrývajú širokú škálu sociálnych rizík a udalostí (napr. narodenie dieťaťa 

a starostlivosť o dieťa, náhradnú rodinnú starostlivosť, úmrtie člena rodiny; ale aj hmotnú 

núdzu, sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia, odkázanosť na sociálne služby 

z dôvodu nepriaznivej životnej situácie). Spája ich to, že nástroje, ktoré na to používajú, sú 

financované zo štátneho alebo regionálneho či miestneho rozpočtu, teda z daní formou ich 

redistribúcie (prerozdeľovania). Práve financovanie z daní formou prerozdeľovania robí 

nástroje, ktoré sa poskytujú v rámci štátnej sociálnej podpory či sociálnej pomoci, osobitne 

citlivými na aktuálnu ekonomickú situáciu krajiny.  

Možno by sa zdalo, že medzi štátnou sociálnou podporou a sociálnou pomocou nie sú 

zásadné rozdiely. Nie je to však tak, nakoľko právne nároky ľudí v oblasti  štátnej sociálnej 

podpory sú v súčasnosti univerzálne, t.j. poskytujú sa nezávisle od príjmu a majetku 

oprávnenej osoby, postačuje dôkaz o tom, že nastala životná okolnosť, na ktorú je nárok 

viazaný (napr. narodenie dieťaťa, či naopak úmrtie člena rodiny). V rámci piliera sociálnej 

pomoci je situácia iná, nakoľko okrem dôkazu, že situácia nastala (napr. osoba je 

nezamestnaná a nemá už nárok na dávku v nezamestnanosti), sa skúma aj príjem a majetok 

tejto osoby a osôb, ktoré patria s ňou do spoločne posudzovaného okruhu osôb. Ide teda 

o komplexné sociálne, často aj zdravotné posudzovanie životnej a sociálnej situácie ľudí 

a hľadanie najvhodnejších foriem vecnej či finančnej pomoci, prípadne ich kombinácie.  

 

Z. Macková (2009) sumarizuje základné znaky sociálnej pomoci: 

• celospoločenská solidarita (pomoc je poskytovaná z priamych daní na princípe najširšej 

solidarity spôsobom prerozdeľovania prostriedkov), 

• individualizácia (pomoc sa poskytuje v závislosti od individuálnej situácie jednotlivca, 

teda podľa jeho potrieb a pomerov), 

• subsidiarita (pomoc sa poskytuje iba tomu, kto si nevie pomôcť sám a pomoc nedostáva 

ani z inej strany), 

• finalita (pomoc sa neposkytuje na základe príčiny vzniknutej situácie núdznosti, ale 

rozhodujúcou skutočnosťou je výsledok). 
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Príklad: Uplatňovanie finality v sociálnej ochrane 
Zamestnankyňa počas voľnočasových aktivít utrpela úraz vedúci k trvalému poškodeniu 
sluchu. Keďže úraz nebolo možné kvalifikovať ako pracovný úraz či chorobu z povolania, 
nevznikli jej nároky v oblasti úrazového poistenia. V súvislosti s úrazovým poistením teda  
nebolo možné uplatniť princíp finality, nakoľko dôležitá bola príčina, na základe ktorej došlo 
k trvalému poškodeniu sluchu. 
Táto osoba však má podľa zákona o sociálnych službách na základe žiadosti nárok na 
poskytnutie tlmočníckej služby z regionálnej samosprávy, ktorá je určená na prekonávanie 
sociálnych dôsledkov trvalého porušenia sluchu v oblasti komunikácie s prostredím (napr. 
tlmočenie pri návšteve lekára, vybavovaní úradných záležitostí). Príslušný vyšší územný 
celok nebude pri rozhodovaní prihliadať na okolnosti, za ktorých k poruche sluchu došlo. 
Kľúčovým aspektom bude podpora komunikácie menovanej osoby s okolím na princípe 
finality. 

 

Na základe vyššie uvedeného možno zhrnúť, že v podmienkach Slovenska sú sociálne 

služby: 

• súčasťou sociálnej pomoci ako jedného z pilierov sociálnej ochrany16

• poskytujú sa výlučne  vo forme vecnej pomoci, teda ako služby, nie ako priame peňažné 

dávky, 

, 

• poskytujú sa v závislosti od príjmu a majetku odkázanej osoby a jej rodiny, 

• financované sú z daní (štátneho, regionálneho či miestneho rozpočtu) v kombinácii 

s príjmom odkázanej  osoby a jej rodiny, príp. z darov a iných príjmov.  

 
Otázky: 

?  V čom sa v rámci financovania sociálnej ochrany líšia poistný a redistribučný princíp? 

? V čom spočíva princíp výnimočnosti a komplexnosti jednotlivých pilierov a nástrojov 

sociálnej ochrany? 

? Ako sa historicky vyvíjalo postavenie sociálnych služieb v systéme sociálneho zabezpečenia 

(ochrany)? 

?  V čom sa líšia sociálne služby od iných nástrojov sociálnej ochrany? 

 

Úlohy: 

* Pátrajte po začiatkoch sociálnych služieb poskytovaných vo Vašom meste (obci). 

* Zistite, čo bežne vedia Vaši známi a priatelia o sociálnych službách, ako rozumejú 

možnostiam, ktoré ponúkajú.  

                                                 
16 Pripomíname, že od roku 2009 bola prevažná časť zákona  č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov zrušená, do konca roka 2012 sa uplatňujú už len niektoré vybrané ustanovenia (napr. 
vydávanie rozhodnutí samosprávnych orgánov o zaraďovaní do poradovníka čakateľov na sociálnu službu). To 
samozrejme  neznamená, že zanikol subsystém „sociálna pomoc“ ako jeden z pilierov sociálnej ochrany.  


