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Kapitola 3  

Všeobecná charakteristika sociálnych služieb 

 

Zameranie kapitoly: 

Po predstavení pozície sociálnych služieb v rámci systému sociálnej ochrany je zámerom 

kapitoly sumarizovať základné charakteristiky sociálnych služieb opierajúc sa o vybrané 

medzinárodné záväzky a nastavenie národnej legislatívy. 

 

Sumarizovali sme pozíciu sociálnych služieb v rámci systému sociálnej ochrany a jej 

jednotlivých pilierov. Bez ohľadu na to, ako sú v národnom systéme sociálne služby 

začlenené a konceptuálne zakotvené, majú spĺňať určité kritériá:  

(a) podporu nezávislosti a autonómie užívateľov (nie službami zvyšovať ich závislosť),  

(b) podporu začleňovania a integrácie (nie službami väčšmi zvyšovať vyčlenenie užívateľa 

z komunity a zvyšovanie sociálnej izolácie), 

(c) rešpektovanie individuálnych potrieb (v zmysle pravidla, že „jedno riešenie nemôže sedieť 

všetkým“ – „one size does not fit all“), 

(d) partnerská spolupráca (nakoľko sociálne služby predstavujú multidisciplinárnu 

a multisektorovú agendu), 

(e) záruka kvality (ako cesty k účinnej ochrane zraniteľných osôb);  

(f) rovnosť bez diskriminácie (nikto nemôže byť vylúčený z osohu zo sociálnych služieb.  

(Dušek, Terbr, 2010).  

Na tomto mieste špecifikujeme uplatňovanie uvedených kritérií v národných 

podmienkach opierajúc sa o vybrané medzinárodné záväzky a nastavenie slovenskej právnej 

úpravy sociálnych služieb: 

• Právo na sociálnu službu 

Od roku 2009 je na Slovensku prvýkrát ustanovené v právnom poriadku právo osoby na 

poskytnutie sociálnej služby, ktorá zodpovedá jej potrebám, podporuje jej ľudské práva, 

dôstojnosť a sociálnu inklúziu. Takto formulovaným právom Slovensko nadväzuje na 

niektoré medzinárodné záväzky, osobitne na Čl. 14 Revidovanej Európskej sociálnej 

charty (1996), ktorá explicitne zaväzuje krajiny zabezpečiť svojim občanom „právo na 

prospech zo sociálnych služieb“. Ostatné dokumenty, napr. OSN Dohovor o právach osôb 
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so zdravotným postihnutím (2006)17

• Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania 

, nedefinuje právo na sociálne služby, ale ich 

vymedzuje ako prostriedok (nástroj) na uplatňovanie práva žiť nezávisle a integrovane 

v rodine a komunite, práva osobnej mobility, prístupu k informáciám, vzdelávaniu, práci či 

k re/habilitácii. 

Nadväzuje na princíp rovnosti uplatňovaný v práve  sociálneho zabezpečenia (ochrany), 

podľa ktorého sa zabezpečujú práva všetkých oprávnených subjektov podľa jednotných 

pravidiel, čo samozrejme neznamená uplatňovanie zásady „všetkým rovnako“. Nevylučuje 

sa diferenciácia a individualizácia pomoci formou sociálnych služieb, neprípustný je však 

subjektivizmus pri posudzovaní odkázanosti, pri rozhodovaní a následnom poskytovaní 

sociálnych služieb (voľne podľa Macková, 2009). Ide o uplatňovanie rovnakého 

zaobchádzania s každým podľa pravidiel antidiskriminačnej legislatívy18

• Komplexnosť posudzovania potrieb  

 či priamo zákona 

o sociálnych službách ustanovujúcich, že v sociálnom zabezpečení, teda aj pri poskytovaní 

sociálnych služieb, sa zakazuje diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasového, národnostného 

či etnického pôvodu. 

Posudková činnosť na účely sociálnych služieb je komplexná, čo znamená, že sa berú do 

úvahy nielen zdravotné aspekty posudzovanej osoby, ktoré hodnotí lekár (lekárska 

posudková činnosť), ale aj sociálne aspekty odkázanosti na sociálnu službu (sociálna 

posudková činnosť). V rámci druhej menovanej sa posudzujú individuálne schopnosti 

občana a jeho úsilie riešiť svoju situáciu vlastným pričinením; prihliada sa aj na jeho 

rodinné zázemie a celkové prostredie, v ktorom žije (napr. podmienky bývania, dostupnosť 

služieb, občianska prístupnosť). 

• Vecný charakter sociálnych služieb 

Sociálne služby v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách sa v podmienkach 

Slovenska poskytujú výlučne ako vecná pomoc, nie vo forme dávky, finančnej pomoci.  

Príklad z predchádzajúceho obdobia: Dávková pomoc v rámci sociálnych služieb 
V rámci zákona o sociálnom zabezpečení z roku 1988 a jeho vykonávacej vyhlášky mohli 
obvodné úrady poskytovať občanom, ktorí sa prechodne ocitli v nepriaznivých životných 
pomeroch prekonateľných pomocou finančnej pomoci, tzv. bezúročné pôžičky. Na túto prax 
nadviazal aj zákon o sociálnej pomoci z roku 1998, podľa ktorého mohli obce v rámci 
sociálnych služieb poskytovať osobám v hmotnej núdzi tzv. sociálne pôžičky napr. na 
základné vybavenie domácnosti alebo na jeho opravu či na opravu príslušenstva domu. 

 
                                                 
17 Slovensko ratifikovalo Dohovor v júni 2010 a v máji2012 pripravilo prvú Východiskovú správu o jeho plnení. 
18 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 
(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 



31 
 

Vecná povaha sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách samozrejme 

nevylučuje, aby samosprávne orgány nad rámec zákona poskytovali svojim obyvateľom 

finančnú pomoc ako súčasť celkovej sociálnej politiky obce.  

• Práva a povinnosti poskytovateľov i prijímateľov sociálnych služieb 

Osoby ako záujemcovia o sociálnu službu alebo jej priami prijímatelia majú právo výberu 

druhu a formy sociálnej služby, právo na dostupné informácie o sociálnych službách; 

v prípade rezidenčných služieb majú právo na ovplyvňovanie všetkých okolností 

súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby. Zároveň však majú povinnosť účinne 

spolupracovať v procese posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, jej poskytovania či 

pri vzniku akýchkoľvek zmenených podmienok ich života a sociálnej situácie. 

Široký rozsah povinností majú poskytovatelia sociálnych služieb. Musia prihliadať na 

individuálne potreby, schopnosti a ciele ich prijímateľov a tieto premietať do 

individuálnych rozvojových plánov; spolupracovať so všetkými dôležitými subjektmi 

(rodinou prijímateľa, obcou či komunitou) a poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni 

a v požadovanej kvalite. Za týmto účelom sa musia permanentne vzdelávať a uskutočňovať 

program supervízie. Do okruhu povinností patrí aj ochrana života, zdravia a dôstojnosti 

prijímateľa sociálnej služby a s tým spojená možnosť používania prostriedkov jeho 

telesného alebo netelesného obmedzenia len v prípade priameho ohrozenia života alebo 

zdravia prijímateľa sociálnej služby. Na druhej strane, na podporu činnosti poskytovateľov 

sociálnych služieb slúžia rozličné dotačné mechanizmy či poskytovanie poradensko-

metodickej činnosti zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR či ich 

zriaďovateľov. 

• Kombinácia povinných a fakultatívnych činností 

Poskytovatelia sociálnych služieb poskytujú alebo zabezpečujú poskytovanie rozličných 

odborných činností, ale aj obslužných či ďalších činností (budeme o nich hovoriť ďalej) 

podľa zákonom ustanovených povinností a podmienok. Za účelom zvýšenia kvality 

poskytovanej sociálnej služby však môžu poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj 

ďalších činností (muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie, canisterapie, biblioterapie, 

hydroterapie, aromaterapie či činnostnej terapie), ale len za podmienok, že majú na to 

vytvorené podmienky. 

• Výlučný vzťah vecnej a dávkovej pomoci 

Takmer výlučne platí, že keď sa na riešenie určitej nepriaznivej sociálnej situácie 

poskytuje nejaká sociálna dávka, nemôže sa poskytnúť sociálna služba určená na podobný 

účel. Napr. ak sa na účely pomoci pri sebaobsluhe poskytuje peňažný príspevok na osobnú 
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asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie, nie je možné súčasne poskytnúť 

opatrovateľskú službu alebo službu v nejakom rezidenčnom zariadení sociálnych služieb. 

Výnimkou je situácia poskytovania odľahčovacej služby pre opatrujúcich členov rodiny, 

kedy sa napriek poskytovaniu peňažného príspevku na opatrovanie na prechodnú dobu 

odkázanej osobe poskytuje „náhradná“ sociálna služba s cieľom podporiť regeneráciu síl 

opatrujúcej osoby. Sú však príklady z niektorých krajín, kde nie je výlučný vzťah medzi 

sociálnymi službami a sociálnymi dávkami (čo samozrejme neznamená, že sa tým predišlo 

všetkým problémom sprevádzajúcim sociálnu pomoc odkázaným osobám). 

 

Príklady: „Univerzálne“ dávky na podporu pomoci inej osoby 
Príkladom je prax v Českej republike. V rámci zákona o sociálnych službách19

 

 sa na základe 
posúdeného stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby poskytuje tzv. „příspěvek na péči“ 
(príspevok na starostlivosť). Jeho poberatelia a poberateľky sa následne rozhodujú, či 
príspevok využijú na zaplatenie služieb blízkych alebo známych alebo si zaň zaobstarajú 
profesionálnu sociálnu službu. Podobným spôsobom funguje aj systém v Rakúsku, kde sa na 
základe spolkového zákona z roku 1993 v rámci všeobecnej solidarity poskytuje osobám 
podľa stupňa ich odkázanosti tzv. „Pflegegeld“ (peniaze na zaopatrenie). V prípade, že si za 
peňažné dávky odkázané osoby „kupujú“ služby formálnych poskytovateľov, výška príspevku 
spravidla nie je postačujúca a dopĺňa sa z prostriedkov sociálnej pomoci. 

• Kombinácia profesionálnych a dobrovoľníckych činností 

Sociálne služby sú typickou oblasťou pre dobrovoľnícke angažovanie osôb rozličného 

veku (bližšie pozri napr. Brozmanová Gregorová a kol., 2012; Repková, 2012). Platí 

základný princíp, že dobrovoľníci/čky nemajú nahrádzať platených zamestnancov/kyne 

poskytovateľov sociálnych služieb, ale dopĺňať ich prácu, nakoľko dobrovoľníctvo tvorí 

osobitný a svojbytný sektor spoločnosti (Frič, Pospíšilová a kol., 2010). Revidovaná 

Európska sociálna charta v Čl. 14 (Právo na prospech zo sociálnych služieb) vyzýva štáty, 

aby podporovali účasť jednotlivcov a iných dobrovoľníckych alebo iných organizácií pri 

zriaďovaní a udržiavaní takýchto služieb. 

• Partnerská forma práce (partnerstvá) 

Za účelom predchádzania vzniku alebo zmierňovania nepriaznivých sociálnych situácií, na 

ktoré sú zamerané sociálne služby, možno zakladať tzv. partnerstvá. Sú zamerané na 

realizáciu projektov alebo programov s osobitným zameraním na komunitnú prácu. 

Partnerstvá môžu uzatvárať rozličné orgány sociálnej správy, napr. obce, vyššie územné 

celky, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, komunity či iné významné sociálne subjekty. 

                                                 
19 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
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V rámci partnerstva môže dochádzať k účelnému prepájaniu sociálnych služieb so 

službami zamestnanosti či inými sociálnymi intervenciami. 

 

Príklad: Partnerstvá sociálnej inklúzie (PSI) 
Partnerstvá sociálnej inklúzie začali vznikať od roku 2004-2005 za podpory novovytvoreného 
Fondu sociálneho rozvoja (v rámci Európskeho sociálneho fondu) ako platforma pre 
sieťovanie spolupráce verejného, súkromného a neziskového sektora pri riešení otázok boja 
proti chudobe, nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu v najzaostalejších regiónoch 
Slovenska. Za účelom obhajoby postavenia partnerstiev v štruktúre organizácií sociálneho 
systému vznikla v decembri 2011 celonárodná strešná organizácia Slovenská asociácia 
partnerstiev sociálnej inklúzie (SAPSI). Viac:  
http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/partnerstva-socialnej-inkluzie-na-slovensku-sa-zdruzili 
 

 
 
Otázky: 

?  V čom spočíva vzťah medzi zásadou rovnakého zaobchádzania a individuálnym prístupom 

v sociálnych službách? 

? V čom sú užitočné partnerstvá sociálnej inklúzie v kontexte poskytovania sociálnych 

služieb? 

? Prečo nemožno zamieňať profesionálnych zamestnancov/kyne sociálnych služieb 

s dobrovoľníkmi/čkami, ktorí sa v nich angažujú? 

 

Úlohy: 

* Získajte informácie o nejakom partnerstve sociálnej inklúzie, ktoré reálne funguje alebo 

fungovalo vo Vašom okolí. 

* Poskytnite osobám, ktoré nevedia o možnosti zakladania partnerstiev, o nich základnú 

informáciu. 

* Zaujímajte sa o to, aké formy verejnej pomoci (finančné dávky alebo sociálne služby) 

preferujú alebo by preferovali ľudia vo Vašom okolí. 
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