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Kapitola 6  

Kvalita v sociálnych službách 

 

Zameranie kapitoly: 

Predstaviť význam problematiky kvality v sociálnych službách, mechanizmy podpory 

manažmentu kvality prostredníctvom národnej legislatívy; sprostredkovať vybrané príklady 

manažmentu kvality. 

 

Odborníci a odborníčky pristupujú ku kvalite v službách poskytovaných vo verejnom 

záujme (teda aj v sociálnych službách) ako k jednej z ultimatívnych hodnôt, na ktorých sú 

tieto služby v rámci európskeho sociálneho modelu postavené (Huber, 2006), ako k ceste 

ochrany zraniteľných sociálne odkázaných osôb (Dušek, Terbr, 2010). Podľa L. Musila a kol. 

(2009), H. Niesa et al. (2010) sa pojem kvalita postupne stáva jedným z najfrekventovanejších 

pojmov v odborných diskusiách o sociálnych službách, a to v dvoch súvisiacich rovinách:  

(1) meranie kvality v kontexte minimálnych štandardov kvality a ich overovania. Centrálnym 

pojmom je v tomto prípade pojem „štandardy kvality“ ako súčasť konceptu optimálnych 

služieb.   

 

Príklad: Štandardy kvality v zariadeniach sociálnych služieb - iniciatíva Bratislavského 
samosprávneho kraja 
Príkladom iniciatívy na spracovanie regionálnych štandardov kvality pre vybrané pobytové 
zariadenia sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej osoby je iniciatíva 
Bratislavského samosprávneho kraja. V apríli 2010 začala príprava na tomto dokumente 
vtiahnutím širokého okruhu kľúčových aktérov (Rady pre poradenstvo v sociálnej práce, 
zástupcov užívateľov sociálnych služieb, verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb). 
 

(2) zvyšovania kvality ako špecifickej cesty k sústavnému zlepšovaniu sociálnych služieb. 

Táto úroveň je širším cieľom, súvisiacim so snahou organizácie poskytujúcej sociálne služby 

dospieť k excelentnosti, teda výnimočnému postaveniu v rámci trhu poskytovateľov 

sociálnych služieb.  

Na Slovensku neexistujú na centrálnej (národnej, legislatívnej) úrovni štandardy 

kvality v sociálnych službách spracované v tom zmysle, že by určovali minimálne referenčné 

hodnoty (štandardy, benchmarky) pre rozličné aspekty sociálnych služieb záväzné pre 

všetkých poskytovateľov. Preto vzniká často dojem, že sa problematike kvality v sociálnych 

službách slovenská národná legislatíva nevenuje. Reálna kvalita a jej manažment sa však 
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týkajú činnosti konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb. Úlohou centrálnej úrovne 

je najmä vytvárať kontrolné mechanizmy, aby poskytovatelia, bez ohľadu na ich právnu 

formu, boli viazaní povinnosťami dodržiavať určité pravidlá stanovené na centrálnej úrovni 

(Nies et al., 2010). V ďalšom texte stručne predstavíme inštitúty upravené v zákone 

o sociálnych službách, ktoré slúžia ako národné kontrolné a podporné mechanizmy na 

zabezpečovanie kvality v sociálnych službách. Keďže majú presne definovaný účel a 

systematickú povahu, sú plnohodnotnou súčasťou politiky sociálnych služieb. Prehľadne ich 

znázorňuje obrázok č. 2. 

 

Obrázok 2: Podporné mechanizmy manažmentu kvality v sociálnych službách (SS) na 
                    centrálnej úrovni - Slovensko 
 

 
 

Zdroj: autorka 

 

Jednotlivým mechanizmom sa budeme venovať podrobnejšie. 

 

6.1 Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby 

Národná legislatíva nepoužíva pojem štandardy kvality, ale pojem podmienky kvality 

poskytovanej sociálnej služby, ktoré sa hodnotia v troch oblastiach: 

(a) procedurálne podmienky (sú zamerané najmä na hodnotenie postupov, spôsobov 

a pravidiel pri poskytovaní sociálnej služby, vypracovávaní, hodnotení a revízii 
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individuálneho rozvojového plánu klientov, vytvárania podmienok pre ich aktivizáciu, pre 

ich vyjadrovanie sa k úrovni služby), 

(b) personálne podmienky (napr. hodnotenie postupov a pravidiel na prijímanie zamestnancov, 

ich vzdelávanie, hodnotenie, či poskytovanie supervízie), 

(c) prevádzkové podmienky (napr. vybavenie a bezbariérovosť prostredia poskytovateľa 

služby, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, hospodárenie, poskytovanie, spracovávanie 

a dokumentovanie informácií). 

Pre porovnanie uvádzame príklad zo zahraničia. 

 

Príklad: Indikátory hodnotenia výkonov zameraných na výsledok v rezidenčnej 
starostlivosti 
Podľa autorského kolektívu európskeho projektu „Manažment kvality cez indikátory 
zamerané na výsledky: Smerom k benchmarkingu v rezidenčnej starostlivosti o starších ľudí“ 
spolufinancovaného z EÚ treba rozlišovať medzi indikátormi zameranými „na proces“ 
a indikátormi zameranými „na výsledok“ uplatňovaných procesov v zariadeniach rezidenčnej 
starostlivosti. Celkovo určili 94 na výsledok zameraných indikátorov združených do piatich 
vecných oblastí (domén): (a) kvalita starostlivosti (ide o indikátory, o ktoré sa zaujímajú 
obyvatelia zariadení a zamestnanci); (b) kvalita života (indikátory, o ktoré sa zaujímajú 
obyvatelia zariadení, rodiny, priatelia a zamestnanci); (c) vodcovstvo (indikátory, o ktoré sa 
zaujíma vedenie zariadenia a zamestnanci); (d) ekonomické výsledky (indikátory, o ktoré sa 
zaujíma vedenie zariadenia a tí, ktorí ho financujú), a (e) kontext (indikátory, o ktoré sa 
zaujímajú tí, ktorí zariadenie financujú, tvorcovia legislatívy, dodávatelia služieb, široká 
verejnosť). 
Viac pozri: http://www.euro.centre.org/data/progress/PROGRESS_ENGLISH.pdf  
 

Kompetencia hodnotenia podmienok kvality v sociálnych službách pripadá podľa 

platného zákona MPSVR SR. Pôvodná idea však bola iná. 

 

Zaujímavá informácia: Pôvodný zámer na výkon hodnotenia podmienok kvality 
a dohľadu na Slovensku 
V procese prípravy zákona o sociálnych službách sa dlhšiu dobu uvažovalo o zámere 
zavedenia špecializovanej sústavy inšpekčných orgánov, tzv. Inšpektorátov sociálnych služieb 
s kompetenciami v oblasti hodnotenia podmienok kvality v sociálnych službách v kombinácii 
s výkonom dohľadu nad ich poskytovaním. Malo ísť o organizačnú sústavu porovnateľnú 
s existujúcou štruktúrou inšpektorátov práce. Z tohto zámeru sa napokon z dôvodu finančno-
organizačnej náročnosti navrhovaného riešenia upustilo. 
 

MPSVR SR je viazané vykonávať špecifickú kompetenciu hodnotenia podmienok 

kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom poverených štátnych 

zamestnancov a prizvaných odborníkov pre jednotlivé oblasti hodnotenia. Začiatok výkonu 

tejto kompetencie je však posunutý až na rok 2015 s ohľadom na sťažené podmienky 

http://www.euro.centre.org/data/progress/PROGRESS_ENGLISH.pdf�
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celkového zabezpečovania sociálnych služieb v období ekonomickej krízy a jej 

pretrvávajúcich účinkov. To však neznamená, že do roku 2015 sa problematike kvality 

zainteresované subjekty nemajú venovať. Je totiž potrebné prepájať model založený na 

hodnotení dodržiavania štandardov, ktorý bude realizovať ministerstvo, s modelom trvalého 

zlepšovania sociálnych služieb založenom na sebahodnotení ich poskytovateľov. 

 

Príklad: Sebahodnotenie v manažérstve kvality ako cesta permanentného zlepšovania 
sociálnych služieb 
Skutočnú kvalitu nevytvára (by nemala vytvárať) „hrozba vykonávania kontroly“ 
nadriadeným orgánom, ale každodenná činnosť poskytovateľa sociálnej služby a jeho záujem 
zabezpečovať ju čo najkvalitnejšie. Hodnotenie kvality sa tak stáva vlastným záujmom 
poskytovateľa. Na tento účel sa od 90. rokov minulého storočia odporúča využívať 
v sociálnych službách model CAF (Common Assessment Framework; Spoločný rámec 
hodnotenia kvality; Šebestová29

http://www.dsshrabiny.sk/system-manazerstva-kvality/

) ktorý predstavuje dynamický proces sebahodnotenia 
poskytovateľa sociálnych služieb zameraného na identifikovanie silných a slabých stránok 
v deviatich kritériách: vodcovstvo; stratégia a plánovanie; zamestnanci; partnerstvá a zdroje, 
procesy; výsledky vo vzťahu k užívateľovi služby; výsledky vo vzťahu k zamestnancom; 
výsledky vo vzťahu k spoločnosti; kľúčové výsledky výkonnosti. Samohodnotiaca správa 
založená na dynamickom popise procesov, ich evidencie (dôkazov) a návrhoch na zlepšenie 
môže byť základom pre účasť poskytovateľa sociálnych služieb v súťaži „Národná cena 
Slovenskej republiky za kvalitu“ organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo. Systém CAF ako uznávaný nástroj manažérstva kvality postupne zavádzajú 
od roku 2008 napr. v Domove sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa. Bližšie pozri: 

  
 

 

6.2 Kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie v sociálnych službách 

Súčasťou kvality v sociálnych službách je aj kvalifikovanosť zamestnancov 

a zamestnankýň, ktoré v nich pôsobia a zabezpečenie systému ich permanentného 

vzdelávania. 

Zákon o sociálnych službách vymedzuje okruh pracovných činností v oblasti 

sociálnych služieb a kvalifikačné predpoklady, ktoré sú potrebné pre ich vykonávanie. Ide 

o tieto činnosti: základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálna práca, supervízia, 

opatrovanie, tlmočenie, pomoc pri výkone opatrovníckych práv, pracovná terapia, 

inštruktorstvo sociálnej rehabilitácie, koordinovanie výkonu poskytovania sociálnej 

rehabilitačnej činnosti. Rovnako určuje, aké kvalifikačné predpoklady musí mať splnené 

                                                 
29 Dostupné 01.09.2012 na stránke: 
 http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38568/1/SebestovaP_ProcesRiadenia_2008.pdf].  
 

http://www.dsshrabiny.sk/system-manazerstva-kvality/�
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38568/1/SebestovaP_ProcesRiadenia_2008.pdf�
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vychovávateľ a ďalší pedagogický zamestnanec, zdravotnícky zamestnanec či ten, kto 

vykonáva lekársku posudkovú činnosť.  

Osoba, ktorá vykonáva sociálnu prácu alebo špecializované sociálne poradenstvo, 

musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie výlučne v odbore sociálna práca. Pri niektorých 

iných činnostiach (napr. pri základnom sociálnom poradenstve, supervízii, opatrovateľstve či 

v sociálnej rehabilitácii) prichádzajú na účely splnenia kvalifikačných predpokladov do úvahy 

aj iné pomáhajúce, príp. iné disciplíny (napr. pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia 

či právo). Činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotníckych činností a lekárskej 

posudkovej činnosti vykonávané ako súčasť sociálnych služieb sa zabezpečujú 

kvalifikovanými odborníkmi a odborníčkami výlučne z oblasti pedagogiky a zdravotníctva. 

Osobitnú pozíciu má pracovná terapia, v rámci ktorej sa očakáva ukončené vzdelanie 

zodpovedajúce vykonávanej činnosti (napr. v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, hrnčiarstvo, 

maliarstvo) v kombinácii s absolvovaným akreditovaným vzdelávacím kurzom v odbore 

sociálna práca. Z prehľadu je zrejmé, ako multidisciplinárna je oblasť sociálnych služieb a že 

ju nemožno zužovať iba na výkon sociálnej práce.  

Z hľadiska splnenia kvalifikačných predpokladov sa v sociálnych službách nepripúšťa 

doplnenie minimálne požadovaného stupňa vzdelania (napr. bakalárskeho alebo 

magisterského) v rámci tzv. ďalšieho vzdelávania. To je určené, v súlade so zákonom  

o celoživotnom vzdelávaní30

 

, na iný účel. Konkrétne ide o prehlbovanie už nadobudnutej 

kvalifikácie (stupňa vzdelania dosiahnutého v školskom vzdelávaní), o priebežné udržiavanie, 

zdokonaľovanie alebo dopĺňanie požadovaných vedomostí alebo schopností potrebných na 

vykonávanie pracovných činností v rámci sociálnych služieb. Vykonáva sa ako súčasť 

špecializovaného vzdelávania zabezpečovaného strednými alebo vysokými školami, účasťou 

na školiacich akciách v sociálnej oblasti, na akreditovaných kurzoch, sociálno-

psychologických výcvikoch alebo ako pravidelná lektorská či publikačná činnosť.  

6.3 Akreditácia vzdelávacích programov 

Kvalita v sociálnych službách zabezpečovaná prostredníctvom kvalitného 

celoživotného vzdelávania ľudí, ktorí sa v nich angažujú, vyvolala aj potrebu nového spôsobu 

akreditácie vzdelávacích programov. Novým zákonom o sociálnych službách došlo v tejto 

oblasti k významnému posunu, ktorý sa realizoval dvomi smermi:  

                                                 
30 Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
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(1) Posilnením kompetencie MPSVR SR ako ústredného orgánu štátnej správy priamo 

zodpovedného za oblasť sociálnych služieb v oblasti akreditačného procesu, nakoľko 

v období predtým vykonávalo akreditácie vzdelávacích programov aj pre sociálnu oblasť 

Ministerstvo školstva SR (terajšie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR). 

(2) Rozšírením povinnosti akreditácie nielen na vzdelávacie programy, ale aj na iné odborné 

činnosti, akými sú špecializované sociálne poradenstvo  alebo sociálna rehabilitácia.  

Na účely prípravy podkladov a vyjadrení pre rozhodovanie ministra práce, sociálnych 

vecí a rodiny o udelení, neudelení, o zmene, predĺžení alebo odňatí akreditácie funguje na 

MPSVR SR od roku 2009 Akreditačná komisia. Skladá sa zo zástupcov štátnej správy 

a samosprávy, mimovládneho sektora a univerzitnej pôdy. 

 

Niekoľko zaujímavostí z činnosti Akreditačnej komisie: 
V období rokov 2009-2010 schválila Akreditačná komisia z celkového počtu 190 žiadostí 
takmer 100 žiadostí o poskytnutie akreditácie. V 47%-tách šlo o žiadosti na akreditáciu 
vzdelávacieho programu, zvyšok boli akreditované odborné činnosti. Za zaujímavé možno 
považovať aj to, že takmer 80% akreditácií vzdelávacích programov sa týkalo akreditovania 
„Kurzu opatrovania“. Svedčí to o výraznej dominancii sociálnych služieb zameraných na 
oblasť dlhodobej starostlivosti a počtu ľudí, ktorí sa v nich chcú angažovať, k čomu potrebujú 
mať splnený príslušný kvalifikačný predpoklad. Viac pozri: 
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/AccreditationOfEducationalProgrammesAndS
pecialisedActivitiesForLTCServices  
 

 

6.4 Dobrovoľníctvo v sociálnych službách 

Neodmysliteľnou súčasťou kvality v sociálnych službách sa postupne stáva jej 

dobrovoľnícky prvok. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách patrí k jednej z najrozšírenejších 

oblastí dobrovoľníctva, v ktorej sa angažujú ľudia rozličného veku. Podľa najnovších 

reprezentatívnych zistení A. Brozmanovej Gregorovej a kol. (2012) viac ako 23% osôb 15- 

ročných a starších sa na Slovensku dobrovoľnícky angažuje práve v oblasti sociálnych služieb 

pre rôzne cieľové skupiny. V rámci formálneho dobrovoľníctva ide najmä o organizovanie 

aktivít, podujatí a kampaní, rovnako voľnočasových aktivít detí, mládeže či seniorov. 

Osobitne sa rozmáha dobrovoľníctvo v sektore dlhodobej starostlivosti, v ktorej sa angažujú 

často starší ľudia. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky predstavovali v rokoch 2008-2010 až okolo 

30% pracovníkov pôsobiacich u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb dlhodobej 

starostlivosti (Repková, 2012). 

Niektorí odborníci poukazujú na nebezpečenstvo tzv. inštrumentalizácie 

dobrovoľníckej práce, kedy sa neplatenou dobrovoľnou prácou dobrovoľníkov 

http://interlinks.euro.centre.org/model/example/AccreditationOfEducationalProgrammesAndSpecialisedActivitiesForLTCServices�
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/AccreditationOfEducationalProgrammesAndSpecialisedActivitiesForLTCServices�


62 
 

a dobrovoľníčok nahrádza nedostatok platených zamestnancov a zamestnankýň, najmä 

v období ekonomických problémov poskytovateľov sociálnych služieb (Volunteering, 2010). 

V takomto prípade sa však potiera svojbytná pozícia a funkcia dobrovoľníctva (Frič, 

Pospíšilová a kol., 2010), jej „pridaná hodnota“ voči profesionálnej platenej práci, čím 

dobrovoľníctvo oslabuje, resp. stráca svoju primárnu pozíciu katalyzátora kvality v sociálnych 

službách a smerovania k ich permanentnému zlepšovaniu. 

 

Príklad: Skúsenosť s dobrovoľníckou prácou v zariadení sociálnych služieb 
Ako uviedla riaditeľka v nemenovanom zariadení sociálnych služieb so zavedeným 
dobrovoľníckym programom: „...Úlohou dobrovoľníka v našom zariadení je zdieľať 
s klientom čas, „otvárať okná a dvere tohto zariadenia“ a prihrávať klientovi témy, ktoré 
s ním nemôžeme otvoriť my...“. (z výskumu Repkovej, 2012) 
 

 

6.5. Dotácie na nové druhy sociálnych služieb 

Podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR31

Poskytovanie dotácií ako legitímny nástroj spolufinancovania sociálnych služieb by 

bolo možné bez porušenia logistickej výstavby textu učebnice zaradiť do časti o financovaní 

sociálnych služieb (dokonca by sa zdalo, že tam to patrí primárne). Rozhodli sme sa však pre 

zaradenie tejto problematiky do časti o kvalite, a to minimálne z dvoch dôvodov. Dotácie sú 

primárne určené na rozvojové aspekty sociálnych služieb, ktoré sú znakom kvality 

a smerovania k trvalému zlepšovaniu, pričom pri rozhodovaní o žiadosti o dotáciu sa na 

prítomnosť rozvojovej charakteristiky prihliada. Druhý dôvod súvisí s fakultatívnosťou 

(nenárokovou povahou) dotácií, preto pri ich rozhodovaní zohráva kľúčovú úlohu kvalita 

spracovaného projektového zámeru. Poskytovatelia sociálnych služieb si touto cestou 

zlepšujú svoje schopnosti projektového riadenia, ktoré sú významným predpokladom 

manažérstva kvality v organizáciách sociálnych služieb. 

 možno poskytovať dotácie na 

rozličné sociálne prospešné účely. Patria medzi ne aj činnosti na úseku sociálnych služieb a 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonávajú registrovaní 

poskytovatelia takýchto služieb. Poskytovateľom je možné na základe predloženej žiadosti 

poskytovať účelové dotácie (pozor, tieto nie sú totožné s finančnými príspevkami, ktoré od 

roku 2012 poskytuje MPSVR SR na vybrané druhy sociálnych služieb vykonávaných na 

miestnej úrovni a o ktorých sme hovorili v časti o financovaní sociálnych služieb a o úlohách 

MPSVR SR v tejto oblasti).  

                                                 
31 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR 
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Otázky: 

? Aký je rozdielom medzi konceptom minimálnych štandardov kvality a konceptom 

smerovania k sústavnému zlepšovaniu v sociálnych službách? 

? Aké centrálne inštitúty sa používajú v podmienkach Slovenska k podpore manažmentu 

kvality v sociálnych službách? 

 

Úlohy: 

* Zaujímajte sa u vybraného poskytovateľa sociálnych služieb vo Vašom okolí, ako sa 

zaoberá otázkami kvality. 

* Zaujímajte sa o dobrovoľnícku prácu Prešovského dobrovoľníckeho centra a uvažujte 

o nadviazaní spolupráce. 

* V roku 2011 bolo na MPSVR SR schválených 213 žiadostí o poskytnutie dotácie vo výške 

viac ako 2,2 mil. €. Navštívte webovú stránku MPSVR SR (www.employment.gov.sk)  

a zistite, na čo boli zamerané žiadosti v oblasti rozvoja sociálnych služieb a akým typom 

subjektov boli dotácie v tejto oblasti poskytnuté.  
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