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Kapitola 5  

Kompetenčný model a financovanie sociálnych služieb 

 

Zameranie kapitoly: 

Predstaviť kompetencie kľúčových subjektov sociálnej správy na úseku sociálnych služieb 

(ministerstvá, regionálna a miestna samospráva, jednotlivec, rodina, iné subjekty) pri 

uplatňovaní práva na sociálnu službu; popísať financovanie sociálnych služieb; predstaviť 

cyklický proces centralizácie – decentralizácie - recentralizácie kompetencií v sociálnych 

službách. 

 
V sociálnych službách sa angažujú rôzni kľúčoví aktéri. V úvodnej časti učebnice sme 

popísali ich možné pozície a záujmy v rámci akčného poľa sociálnych služieb. Niektorým 

z nich priamo právna úprava zaručuje potrebné práva, zároveň ich zaväzuje určitými 

povinnosťami tak, aby sa účinne napĺňalo právo ľudí na poskytnutie sociálnej služby 

v situáciách spĺňajúcich podmienky zákona a aby takto poskytnutá pomoc bola účinná 

a efektívna. Nazýva ich ako účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb. 

Patria medzi nich: 

• občan ako prijímateľ sociálnej služby, 

• (verejný alebo neverejný) poskytovateľ sociálnej služby, 

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR ako ústredný orgán štátnej 

správy, do agendy ktorého sociálne služby ako súčasť sociálnej ochrany patria), 

• obec (teda aj mesto), 

• vyšší územný celok, 

• partnerstvo (partnerstvo sociálnej inklúzie, ak sa založí na účely podpory sociálnej inklúzie 

ľudí formou sociálnych služieb). 

Do sociálnych služieb vstupujú ako kľúčoví aktéri aj iné významné subjekty, aj keď nie 

v pozícii priamych účastníkov právnych vzťahov. Sú to napr. Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny a jeho výkonné zložky (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), Sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, školské zariadenia, daňové úrady, ktoré sú viazané súčinnosťou pri 

poskytovaní potrebných informácií pre účely sociálnych služieb. V tejto oblasti sa angažujú aj 

mimovládne organizácie, užívateľské a klientské organizácie, univerzitné a iné výskumné a 

vzdelávacie pracoviská či médiá. Príkladmo možno uviesť Asociáciu poskytovateľov 
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sociálnych služieb v SR22

 

, ktorá funguje ako nezávislé, profesné a záujmové združenie 

organizácií poskytujúcich sociálne služby. Vykonáva nielen významnú osvetovo-vzdelávaciu 

činnosť, ale pôsobí aj ako partner pri iniciovaní, príprave a realizovaní potrebných zmien 

v oblasti sociálnych služieb. Rozličné angažované subjekty sa sebe vlastným spôsobom 

zasadzujú za najlepšie využívanie možností, ktoré spoločnosť v aktuálnej fáze svojho 

spoločensko-ekonomického vývoja ponúka v oblasti sociálnych služieb pre osoby 

v nepriaznivých sociálnych situáciách.  

5.1 Kompetencie kľúčových aktérov 

Pri stanovovaní základného kompetenčného modelu na úseku sociálnych služieb 

budeme vychádzať zo schémy č. 3.  

 

Schéma3: Základný kompetenčný rámec sociálnych služieb 

 

 
 

Vysvetlivka: SS - sociálne služby 

Zdroj: autorka 

 

Kompetencie (pôsobnosť, povinnosti) v oblasti sociálnych služieb v najširšom 

kontexte vychádzajú z rámcových kompetencií, ktoré Ministerstvu práce, sociálnych vecí 

                                                 
22 Viac sa o APSS v SR dozviete na stránke: http://www.ssss.sk/o-asociacii  

miestna samospráva (mestá a obce) 

Komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb 

komunitná práca poskytovanie a financovanie 
vybraných SS 

regionálna samospráva (vyššie územné celky) 

Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb (v regióne) metodická činnosť  poskytovanie a financovanie 

vybraných SS 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Národné priority rozvoja 
sociálnych služieb legislatíva, dozor, financovanie Centrálny register 

poskytovateľov SS 

http://www.ssss.sk/o-asociacii�
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a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR) určuje základný kompetenčný zákon23, regionálnej 

samospráve zákon o samosprávnych krajoch24 a miestnej samospráve zákon o obecnom 

zriadení25

 

. Zákon o sociálnych službách tieto rámcové kompetencie na úseku sociálnych 

služieb bližšie špecifikuje. 

(1) Kompetencie MPSVR SR 

Kompetenčný zákon vymedzuje MPSVR SR ako ústredný orgán štátnej správy aj pre oblasť 

sociálnej pomoci. Pre oblasť sociálnych služieb túto všeobecnú kompetenciu zákon 

o sociálnych službách bližšie špecifikuje najmä ako oblasť strategickej a koncepčnej činnosti, 

hodnotiacej  činnosti a činnosti dohľadu.   

Primárnou úlohou ministerstva na úseku sociálnych služieb je vytvárať také základné 

podmienky pre osoh zo sociálnych služieb, ktoré sú porovnateľné  pre všetkých ľudí na území 

Slovenska ako účastníkov právnych vzťahov sociálnych služieb. Sú nimi nielen občania SR, 

ale za presne definovaných podmienok aj cudzinci, ich rodinní príslušníci či zahraniční 

Slováci zdržiavajúci sa na Slovensku. 

V rámci svojej strategickej a koncepčnej činnosti na tento účel ministerstvo vypracováva 

celonárodný dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb“26, ktorý je základom pre 

ďalšiu koncepčnú a výkonnú prácu na regionálnej a miestnej úrovni. Pri vypracovávaní 

dokumentu dôsledne nadväzuje na záväzky vyplývajúce pre Slovensko z medzinárodných 

dokumentov a zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Vykonáva aj činnosti 

zamerané na oblasť kvality a vzdelávania v sociálnych službách, konkrétne na proces 

hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb, určovanie obsahu a rozsahu 

odbornej prípravy pre pracovné činnosti vykonávané v sociálnych službách a na 

zabezpečovanie či vyhodnocovanie procesov akreditácie vzdelávacích programov v oblasti 

sociálnych služieb a iných špecializovaných činností. Okrem toho ministerstvo vedie 

Centrálny register poskytovateľov sociálnej služby27

                                                 
23 Zákon č. 571/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov 

 (vrátane tých, ktorí boli z Registra 

vymazaní). Súčasťou stratégie zabezpečovania „porovnateľných východiskových podmienok 

pre všetkých“ je aj vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb tak, aby boli 

zabezpečené v súlade s rešpektovaním dôstojnosti a ľudských práv osôb v nepriaznivej 

24 Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
25 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
26 Prvé Národné priority boli prijaté v júni 2009. Dostupné na:  
 http://www.employment.gov.sk/narodne-priority-rozvoja-socialnych-sluzieb-pdf.html  
27 Centrálny register dostupný na adrese: http://www.employment.gov.sk/CRP/  

http://www.employment.gov.sk/narodne-priority-rozvoja-socialnych-sluzieb-pdf.html�
http://www.employment.gov.sk/CRP/�
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sociálnej situácii. Od roku 2012 sa v rámci recentralizačného procesu stalo súčasťou 

kompetencií ministerstva aj poskytovanie finančného príspevku obciam a neverejným 

poskytovateľom na poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb. 

 

(2) Kompetencie vyšších územných celkov 

Zákon o samosprávnych krajoch všeobecne zaväzuje vyššie územné celky starostlivosťou 

o všestranný rozvoj územia a potreby jeho obyvateľov a to aj zabezpečovaním tvorby 

a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia. V oblasti 

sociálnych služieb sa tieto záväzky konkretizujú vo forme koncepčnej činnosti, činnosti 

posudzovania a rozhodovania o vybraných druhoch sociálnych služieb a ich poskytovania či 

zabezpečovania poskytovania. Súčasťou kompetencií regionálnej samosprávy je aj registrácia 

poskytovateľov sociálnych služieb v regióne a ich prijímateľov a spolupráca pri spracovávaní 

štatistických prehľadov o vývoji sociálnych služieb. 

Vyššie územné celky predovšetkým pripravujú dokument „Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb“ pre príslušný región. Dokument vychádza z Národných priorít rozvoja sociálnych 

služieb platných pre celé Slovensko a zároveň je základom pre prípravu komunitných plánov 

na miestnej úrovni. Regionálna samospráva je rovnako významným poskytovateľom 

vybraných druhov sociálnych služieb. Ide o  služby útulku, domova na pol ceste, zariadenia 

núdzového bývania, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, zariadenia podporovaného 

bývania, rehabilitačného strediska, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia 

a integračného centra. Zabezpečuje aj poskytovanie tlmočníckej služby či sociálneho 

poradenstva. Okrem týchto obligatórnych (povinných) služieb môže regionálna samospráva 

fakultatívne zabezpečovať aj poskytovanie iných druhov sociálnych služieb. Pre všetky 

poskytované sociálne služby vykonáva komplexnú posudkovú činnosť (lekársku i sociálnu). 

V prípade, že si v rámci uplatňovania práva na výber poskytovateľa klient vyberie sociálnu 

službu u neverejného poskytovateľa, samospráva ju u neho objednáva. Na tento účel  

neverejnému poskytovateľovi následne poskytuje finančný príspevok. Ako je z prehľadu 

zrejmé, regionálna samospráva je zodpovedná za významnú časť rezidenčnej starostlivosti 

poskytovanej v rámci sociálnych služieb a to najmä pre osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 
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Príklad: Vývoj odborných diskusií k rozdeleniu kompetencií regionálnej a miestnej 
samosprávy v oblasti sociálnych služieb 
Pred prijatím zákona o sociálnych službách sa veľa diskutovalo o tom, ako rozdeliť 
kompetencie na úseku sociálnych služieb medzi regionálnu a miestnu samosprávu tak, aby 
niektoré druhy sociálnych služieb neboli pokrývané duplicitne a iné nechýbali. Uvažovalo sa, 
že všetky pobytové (rezidenčné) služby by mali byť decentralizované na regionálnu 
samosprávu, nakoľko táto mala s nimi aj v predchádzajúcom období skúsenosti. Na miestnu 
úroveň by boli decentralizované všetky terénne a ambulantné sociálne služby, služby 
vykonávané v domácom prostredí, s ktorými mali mestá a obce rozsiahle skúsenosti. Napokon 
sa využil zmiešaný model s profilovým orientovaním regionálnej samosprávy na osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím a miestnej samosprávy na staršie osoby. Iné cieľové 
skupiny boli a dones sú voči týmto skupinám zastúpené minoritne.  
Diskusie o pôvodnom zámere sa v súčasnosti opätovne obnovujú berúc do úvahy pomerne 
slabú vybavenosť a ekonomickú silu miest, no najmä menších obcí, ktorých je na Slovensku 
väčšina, pokrývať potreby v oblasti rezidenčnej starostlivosti. 
 

(3) Kompetencie miest a obcí 

Zákon o obecnom zriadení zaväzuje mestá a obce povinnosťou utvárať a chrániť zdravé 

podmienky na zdravý spôsob života a prácu ich obyvateľov. V rámci takto všeobecne 

vymedzenej kompetencie zaväzuje zákon o sociálnych službách obce a mestá viacerými 

kľúčovými kompetenciami. Predovšetkým sú zodpovedné za vytváranie podmienok pre 

komunitný rozvoj, za posudzovanie odkázanosti, rozhodovanie a poskytovanie vybraných 

druhov sociálnych služieb, za vedenie evidencie ich prijímateľov a rovnako za spoluprácu 

s príslušnými orgánmi (napr. MPSVR SR, Štatistickým úradom SR) na štatistické účely 

v oblasti sociálnych služieb. 

Na základe príslušnej regionálnej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb regiónu spracováva 

obec/mesto dokument „Komunitný plán sociálnych služieb“, v ktorom popisuje východiskové 

sociálno-ekonomické parametre svojho územia (počet obyvateľov, ich vekovú a ekonomickú 

štruktúru), potrebnosť obyvateľov z hľadiska rozličných typov sociálnych intervencií /vrátane 

sociálnych služieb), pokrytie tejto potrebnosti existujúcou službou a dizajnovanie procesov na 

dosiahnutie súladu medzi potrebami a službami z hľadiska udržateľného rozvoja mesta 

a obce. Pri tvorbe komunitných plánov spolupracujú mestá a obce so zástupcami obyvateľov, 

občianskymi združeniami, inými významnými subjektmi (napr. kľúčovými zamestnávateľmi), 

rovnako s vysokoškolskými pracoviskami. 

Príklad: Spolupráca pri príprave Komunitného plánu mesta Prešov 
V júni 2009 predstavilo mesto Prešov ako jedno z prvých miest na Slovensku vlastný 
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2009-2011 s výhľadom na roky 2012-2014. Do 
jeho prípravy sa zapojilo celkovo 98 organizácií zo štátnej správy, zástupcov komunít, 
občianskych združení, poskytovateľov sociálnych služieb a iných významných aktérov. 
Analytickú časť ku Komunitnému plánu spracovala Prešovská univerzita, ktorá na tento účel 
realizovala výskum o potrebách obyvateľov Prešova v oblasti sociálnych služieb. 
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Mestá a obce sú zodpovedné za posudzovanie odkázanosti a poskytovanie týchto druhov 

sociálnych služieb: nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum 

pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, 

opatrovateľskú službu, prepravnú službu a odľahčovaciu službu. Podobne ako v prípade 

regionálnej samosprávy, aj miestna samospráva môže fakultatívne zabezpečovať 

poskytovanie iných druhov sociálnych služieb ako tých, ktoré má obligatórne stanovené 

v zákone. Rovnako  poskytuje finančné príspevky neverejným poskytovateľom v prípade, že si 

ich klienti vyberú ako poskytovateľov sociálnych služieb. Z prehľadu je zrejmé, že 

v kompetenciách miestnej samosprávy prevažujú sociálne služby poskytované ambulantnou 

alebo terénnou formou. Jasný je v súčasnosti dôraz na starostlivosť poskytovanú starším  

ľuďom, pre ktorých sa na tejto úrovni poskytujú aj pobytové (rezidenčné) sociálne služby 

formou zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. 

Osobitnou kompetenciou miestnej samosprávy je depistážna činnosť, teda vyhľadávanie osôb 

v nepriaznivých sociálnych situáciách, ktorým treba poskytnúť sociálne služby. Ide 

o zabezpečovanie primárnej, čiastočne aj sekundárnej prevencie, na ktorú však doposiaľ 

spravidla obce a mestá nemajú dostatok finančno-organizačných zdrojov. Ich sociálna práca 

na úseku sociálnych služieb má prevažne kuratívnu podobu, t.j. realizuje sa vtedy, ak sa osoba 

v nepriaznivej sociálnej situácii už nachádza a sama aktívne žiada o poskytnutie sociálnej 

služby. 

 

5.2 Financovanie sociálnych služieb 

Sociálne služby sú typickým príkladom viaczdrojového financovania. V odbornej 

literatúre sa stále častejšie hovorí o tzv. verejno-súkromnom mixe financovania, ktorý 

v súčasnosti podstupuje v európskych krajinách významné zmeny. Nejde pritom len 

o spravodlivé rozdeľovanie verejných zdrojov na rozličné druhy sociálnych služieb pre 

rozličné cieľové skupiny, ale aj o vťahovanie privátnych zdrojov do ich financovania (Huber, 

2007). Potreba kombinovaného viaczdrojového financovania vyplýva zo subsidiárnej pozície 

sociálnych služieb v systéme sociálnej ochrany, zo závislosti na redistribučných 

mechanizmoch, ktorými sa aj tak pokrýva len časť prostriedkov potrebných na ich 

financovanie. Viaczdrojovosť je vynútená aj rastom dopytu po sociálnych službách spojeným 

najmä s demografickým vývojom, rovnako ako so záujmom o čo najvyššiu kvalitu a možnosť 

slobodného rozhodovania užívateľov v oblasti sociálnych služieb (Rodrigues, Schmidt, 2010).  

Financovanie sociálnych služieb sa v súčasnosti na Slovensku riadi určitými princípmi: 
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• kombinácia verejných (štátnych, regionálnych, miestnych) zdrojov so zdrojmi (príjmom 

a majetkom) užívateľa sociálnej služby a jeho rodiny, 

• vyživovacia povinnosť členov rodiny pri spolufinancovaní sociálnych služieb, 

• ochrana príjmu užívateľa a jeho rodiny pred neprimerane vysokou úhradou za sociálnu 

službu, 

• preferencia vybraných druhov sociálnych služieb na miestnej úrovni pre účely štátneho ko-

financovania, 

• možnosť samoplatcovstva v sociálnych službách, 

• využívanie iných zdrojov pre financovanie.  

Rešpektujúc tieto princípy sú na Slovensku sociálne služby financované z: 

- verejných zdrojov (z MPSVR SR vo forme finančného príspevku pre obce na poskytovanie 

napr. služieb nocľahárne, útulku, domova na pol ceste, zariadenia pre seniorov, zariadenia 

opatrovateľskej služby; z rozpočtov regionálnej a miestnej samosprávy), 

- z úhrady za poskytovanie sociálnej služby od jej prijímateľa, príp. od jeho rodiny, 

- z darov, 

- z výsledkov hospodárenia poskytovateľov sociálnych služieb, 

- z príjmu zo sociálneho podniku, príp. iného príjmu. 

Výšku úhrady za konkrétny druh sociálnej služby pre jej prijímateľau verejného 

poskytovateľa stanovuje vo svojom všeobecne záväznom nariadení vyšší územný celok alebo 

obec/mesto. Aj keď sa na tento účel berie do úvahy príjem a majetok prijímateľa, prípadne 

príjem a majetok výživou povinných členov rodiny (rodičov nezaopatrených detí, či naopak 

dospelých detí rodičov či manželských partnerov), zákon presne vymedzuje, ako je tento 

príjem a majetok „chránený“ v prípade, že sú nízke a nedostatočné na platenie plnej výšky 

úhrady. 

V prípade, že obec/mesto alebo vyšší územný celok nemajú zriadenú sociálnu službu, 

ktorú sú povinní svojim obyvateľom poskytovať a keď si túto službu občania vybrali u  

u neverejného poskytovateľa, potom im na uvedený účel poskytujú finančné príspevky, 

konkrétne (1) finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy, a (2) finančný príspevok na prevádzku a (3) finančný príspevok na zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom. Miestna samospráva (podobne 

ako regionálna)  „nakupujúca“ potrebné služby pre svojich obyvateľov takýmto spôsobom je 

povinná pravidelne kontrolovať účelnosť využívania takto poskytnutých prostriedkov, 
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nakoľko uvedený systém ju nezbavuje konečnej zodpovednosti za uplatňovanie práva 

občanov na sociálnu službu poskytovanú v príslušnej kvalite. 

 

Do pozornosti: 
Pôvodná úprava zákona o sociálnych služieb z roku 2009 neposkytovala verejným 
a neverejným poskytovateľom rovnakú pozíciu pri financovaní ich sociálnych služieb. Obec 
mohla zabezpečovať požadovanú sociálnu službu cez neverejného poskytovateľa len 
v prípade, že ju nemohla zabezpečiť cez vlastného „verejného“. Tým sa dostávali neverejní 
poskytovatelia do marginalizovanej pozície, čím sa znižovala medzi poskytovateľmi zdravá 
konkurencia na princípe kvality. 
Ústavný súd označil v auguste 2010 takúto právnu úpravu a prax za protiústavnú, 
diskriminujúcu nielen neverejných poskytovateľov, ale najmä jednotlivcov pri uplatňovaní ich 
práva na výber poskytovateľa sociálnej služby. V súlade s týmto nálezom bol upravený zákon 
o sociálnych službách. Rovnoprávne postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sa 
od roku 2011 stalo jednou z politických priorít na úseku sociálnych služieb. 
  

Súčasťou najnovšieho vývoja v oblasti financovania sociálnych služieb je aj zavedenie 

systému samoplatcovstva. Umožňuje sa v prípade, že na účely financovania sociálnej služby 

pre konkrétneho odkázaného človeka sa neposkytujú žiadne verejné zdroje a náklady spojené 

so službou si v plnej miere dobrovoľne hradí sám. V takomto prípade nepodlieha žiadateľ 

o sociálnu službu ani povinnosti podstúpenia procedúr komplexného lekárskeho a sociálneho 

posudzovania, čo výrazne zjednodušuje proces začatia poskytovania sociálnej služby. Táto 

však naďalej spĺňa kritériá služby poskytovanej vo verejnom záujme. 

 

Príklad: Vplyv projektu INTERLINKS na národnú legislatívu 
V rokoch 2009-2011 bolo Slovensko zapojené do prestížneho vedecko-výskumného 
európskeho projektu INTERLINKS financovaného v rámci 7. Rámcového programu EU. Na 
účely projektu bol na Slovensku zriadený tzv. Národný panel expertov/tiek (aj so zastúpením 
FF PU v Prešove), ktorý v rámci svojej odbornej práce spracoval Policy brief „Udržateľné 
financovanie sociálnych služieb pre starších ľudí – vybrané otázky“28

 

. Autorský kolektív  
v ňom zdôvodnil opodstatnenosť systému samoplatcovstva v sociálnych službách, čo napokon 
ovplyvnilo národnú legislatívu smerom k jeho zavedeniu od roku 2012.   

5.3 Kompetenčný cyklus v sociálnych službách 

Popísali sme kompetencie kľúčových aktérov sociálnych služieb, ktoré sú 

vyvrcholením procesu decentralizácie na tomto úseku verejného záujmu. Napriek pozitívnym 

efektom decentralizačného procesu zmocňujúcim ľudí a samosprávu (regionálnu a miestnu) 

k ovplyvňovaniu rozhodnutí týkajúcich sa systému sociálnych služieb, procesy a výsledky 

decentralizácie neznamenajú vždy stabilné pomery kompetenčného rozdelenia v tejto oblasti 

                                                 
28 Policy brief dostupný na: http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/Interlinks/PB2.pdf  

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/Interlinks/PB2.pdf�
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sociálnej správy. Garancia práva na osoh ľudí zo sociálnych služieb posilnená dôrazom na 

zvyšovanie ich kvality, na jednej strane, v kombinácii s tlakom na samosprávne orgány 

vytvárať reálne podmienky na napĺňanie tohto práva, na strane druhej, viedli v poslednom 

období vo viacerých krajinách k prijímaniu nových kompetencií na úseku sociálnych služieb 

na centrálnej (národnej) úrovni, teda k centralizácii.  

 

Príklady: Centralizácia v  službách dlhodobej starostlivosti 
V roku 2009 anglická vláda zorganizovala veľkú celonárodnú diskusiu o starostlivosti (The 
Big Care Debate), aby vytvorila férový priestor pre všetkých kľúčových aktérov vyjadrovať 
sa k smerovaniu a možnostiam budúceho financovania dlhodobej starostlivosti. Nemecko 
v roku 1996 centralizovalo financovanie dlhodobej starostlivosti zavedením povinného 
poistenia pre tento typ sociálneho rizika. V Holandsku funguje národná agentúra, ktorá sa 
systematicky venuje hodnoteniu potrieb dlhodobej starostlivosti. Prejavom centralizácie je aj 
vytváranie národných systémov manažmentu kvality v sociálnych službách. 
 
 

 

Vývoj v oblasti sociálnych služieb prináša však aj situácie, kedy predtým 

decentralizovaná kompetencia sa z nejakých dôvodov opätovne centralizuje tak, aby sa 

zamedzilo ohrozeniu práv a právom chránených záujmov ľudí odkázaných na sociálne služby. 

Vtedy hovoríme o recentralizácii. 

 

Príklad: Recentralizácia vo financovaní sociálnych služieb na Slovensku 
Od 50. rokov 20. storočia sa na Slovensku sociálne služby ako súčasť jednotného systému 
sociálneho zabezpečenia výrazne centralizovali. Zabezpečovali ich, financovali a metodicky 
riadili národné výbory. Od 90. rokov minulého storočia boli postupne zavádzané určité 
decentralizačné opatrenia v súlade s myšlienkou „poskytovanie a riadenie bližšie k ľuďom“, 
ktoré sa na úseku poskytovania sociálnych služieb zavŕšili v roku 2004. Zákonom 
o sociálnych službách od roku 2009 prešlo aj financovanie sociálnych služieb definitívne na 
samosprávne orgány (obce a vyššie územné celky) ako ich originálna kompetencia, a to bez 
ukončenej fiškálnej decentralizácie. Uvedený vývoj spôsobil v rokoch 2009-2011 kolaps 
v poskytovaní sociálnych služieb a vynútil si prijatie viacerých nesystémových opatrení (napr. 
štátnu refundáciu nákladov na nové kompetencie pre mestá a obce). V snahe riešiť vzniknutú 
situáciu štát od roku 2012 čiastočne recentralizoval ich financovanie. K 
strategickej, legislatívnej, metodickej a kontrolnej činnosti mu pribudla kompetencia 
financovania vybraných druhov sociálnych služieb formou finančného príspevku 
poskytovaného obciam a neverejným poskytovateľom.   

 

Procesy centralizácie, decentralizácie a recentralizácie v sociálnych službách nemožno 

od seba vzájomne oddeľovať či ich voči sebe vyhraňovať. Vzťahy medzi nimi majú 

reflexívnu a  cyklickú povahu (vytvárajú akýsi „kompetenčný cyklus“) prejavujúcu sa 

dynamickými zmenami v kompetenčných vzťahoch a pozíciách subjektov sociálnej správy, 
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s ohľadom na potreby ľudí a sociálno-ekonomické možnosti spoločnosti podporovať ich 

uspokojovanie. Jednotlivé fázy cyklu sú kontextovo podmienené, t.j. k recentralizovej 

kompetencii treba pristupovať ako k novej kvalite, ktorá nie je totožná s pôvodnou centrálnou 

kompetenciou, nakoľko je zavádzaná a uplatňovaná v nových spoločenských podmienkach.  

 
5.4 Záverečná reflexia k otázkam financovania sociálnych služieb  

Sociálne služby sú (a to nielen na Slovensku) založené primárne na  princípoch 

solidarity a subsidiarity a udržiavaní rovnováhy medzi nimi. Spôsobom súčasného 

uplatňovania týchto princípov a narúšania potrebnej rovnováhy možno vysvetliť zdroje 

viacerých problémov vo financovaní sociálnych služieb. 

Najširšia solidarita v sociálnych službách formou ich povinného kofinancovania 

z verejných zdrojov, osobitne zo zdrojov miest, obcí a vyšších územných celkov, vyžaduje 

systémové riešenie otázky účelovo viazaných finančných prostriedkov na oblasť sociálnych 

služieb v rozpočtoch týchto samosprávnych jednotiek (realizáciu tzv. fiškálnej 

decentralizácie). Delegovanie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb na 

samosprávu od roku 2009 však nebolo sprevádzané týmto krokom, čo od počiatku výrazne 

zneisťovalo a dodnes zneisťuje ako samotnú samosprávu pri plnení jej kompetencií, tak ľudí 

pri uplatňovaní ich práva na sociálnu službu v rozličných typoch nepriaznivých sociálnych 

situácií. Výsledkom je prax, kedy samosprávne orgány často povyšujú princíp subsidiarity 

v sociálnych službách nad právo jedinca na sociálnu službu a všeobecnú solidaritu. Odkázané 

osoby a ich rodiny sú tlačení  k svojpomoci, resp. pomoc formou sociálnych služieb je 

poskytovaná na najnižšej možnej úrovni.  

Druhým aspektom tejto nerovnováhy je málo efektívny, priam neúčinný systém 

uplatňovania subsidiarity v sociálnych službách, najmä v podobe vťahovania súkromných 

zdrojov poberateľov sociálnych služieb a ich príbuzných do financovania sociálnych služieb 

v rámci plnenia vzájomnej vyživovacej povinnosti. Doterajší vývoj v sociálnych službách 

reaguje na vzniknutý stav zavádzaním stále prísnejších a dôslednejších spôsobov 

zohľadňovania príjmu a majetku príbuzných osôb. Snahou je zabrániť účelovému 

(oportunistickému) správaniu niektorých rodín v nakladaní s majetkom odkázanej osoby 

(napr. bytom, domom, chatou, záhradou), ktorým sa chcú vyhnúť alebo minimalizovať podiel 

účasti na platení úhrady napr. za pobytovú službu poskytovanú ich príbuznému.  
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Krátko z výskumu: 
V našom výskume sme za zaujímali, či by respondenti a respondentky považovali za správne 
zaväzovať členov rodiny, ktorým darovala odkázaná osoba nejakú nehnuteľnosť, aby sa 
podieľali na úhrade za sociálnu službu pre obdarovaného. Za správne to považovalo až 70% 
opýtaných (Repková, 2011b).  
 

Problematika financovania sociálnych služieb predstavuje samozrejme širšiu otázku. 

Súvisí s postojmi širokej verejnosti k spoločenskej medzigeneračnej solidarite a k deľbe 

zdrojov a príležitostí pre rozličné cieľové skupiny (pre osamostatňujúcich sa mladých ľudí, 

zakladajúce rodiny, rodiny a jednotlivcov „stredného veku“ či starších jednotlivcov a 

dôchodcovské rodiny). Úlohu zohráva aj pripravenosť aktérov sociálnych služieb učiť sa 

novým veciam a postupom a inšpirovať sa dobrou domácou či medzinárodnou praxou.   

 

Príklad: Financovanie sociálnych služieb – „problém v kontexte“ 
Zvykne sa uvádzať, že „za problémami v sociálnych službách je vždy otázka nedostatočného 
financovania z verejných zdrojov“. Čo však toto tvrdenie znamená?  
Napr. podľa výsledkov výskumov v ČR poskytovatelia sociálnych služieb považovali 
nedostatok financií za najčastejšie označovaný problém pri zabezpečovaní pobytových služieb 
(Bareš, 2010). Vo výskume L. Průšu (2010) však nebola z pohľadu klientov najvýraznejšou 
prekážkou finančná nedostupnosť služieb, ale ich nedostatočná kapacita. Do tretice, vo 
výskume L. Brichtovej (2011) boli finančné otázky sociálnych služieb hodnotené 
samosprávnymi orgánmi približne na rovnakej úrovni dôležitosti ako tie, ktoré boli zamerané 
na prípravu vyrovnaného a stabilného legislatívneho prostredia. Navyše, tie samosprávne 
orgány, ktoré pripisovali otázke budovaniu kapacít na úseku sociálnych služieb väčšiu 
pozornosť, ktoré zdôrazňovali nevyhnutnosť vlastného zdokonaľovania (napr. na úseku 
projektového riadenia a zhodnocovania medzinárodnej dobrej praxe), tieto vnímali situáciu 
v sociálnych službách menej problematicky.  
Nie je teda vždy jednoduché určiť, či je nedostatok zdrojov príčinou problémov v poskytovaní 
sociálnych služieb alebo naopak, či je dôsledkom celkového prístupu zodpovedných orgánov 
k tejto oblasti verejného záujmu. Prax jasne ukazuje, že viac verejných financií do sociálnych 
služieb neprináša automaticky ich vyššiu dostupnosť a kvalitu.  
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Otázky: 

? Aký je rozdiel medzi účastníkmi právnych vzťahov v sociálnych službách a aktérmi 

sociálnych služieb? 

? Aká je úloha univerzitných pracovísk pri rozvoji sociálnych služieb na jednotlivých 

úrovniach? 

? V čom spočíva princíp „kompetenčného cyklu“ v sociálnych službách? Popíšte ho na 

konkrétnom príklade. 

 

Úlohy: 

* Zistite na svojom obecnom/mestskom úrade, aké fakultatívne sociálne služby poskytuje pre 

svojich občanov. 

* Zaujímajte sa o skúsenosti Vašich známych s financovaním sociálnych služieb, osobitne 

s uplatňovaním vzájomnej vyživovacej povinnosti na tento účel. Otvorene s nimi o uvedenej 

otázke diskutujte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


