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Metóda práce s učebným textom 
Aj keď politika sociálnych služieb primárne súvisí s platnou legislatívou a od nej 

odvodenej praxe, účelom textu  nie je do hĺbky informovať o  právnych podmienkach 

viažucich sa k jednotlivým sociálnym službám. Podliehajú totiž nepretržitej zmene a ich 

detailné poznanie počas štúdia nepovažujeme za to, čo by zásadným spôsobom zvyšovalo 

úspešnosť študentov a študentiek sociálnej práce v oblasti sociálnych služieb po jeho 

ukončení. Takýto prístup je skôr statický, odporujúci povahe sociálnej práce ako reflexívnej 

disciplíny. Učebný text nie je rovnako zameraný na prípravu k samotnej práci s cieľovými 

skupinami užívateľov a užívateliek sociálnych služieb, aj keď pripúšťame, že by to mohlo byť 

pre študentov a študentky sociálnej práce zaujímavé, nakoľko „sociálna práca je 

predovšetkým o ľuďoch“. Túto úlohu však v rámci komplexného štúdia sociálnej práce 

dostali do vienka iné predmety. Smerom k „reflexívnosti“ textu sa snažíme skôr o 

sprostredkovanie základnej filozofie a princípov fungujúcich v sociálnych službách a ich 

systémových vzťahov k iným oblastiam sociálnej ochrany ľudí v rozličných typoch 

sociálnych rizík.  

 Text je rámcovo štruktúrovaný do siedmich kapitol. Prvá poskytuje prehľad 

základných pojmov v ich širších vecných kontextoch, ktoré tvoria terminologické zázemie pre 

jednotlivé vecné kapitoly. Odporúčame študentom a študentkám, aby sa pri začiatku, resp. v 

priebehu štúdia jednotlivých kapitol vždy vrátili k príslušným terminologickým vymedzeniam 

uvedeným v prvej kapitole, nakoľko sa už v ďalších neopakujú. Druhá kapitola popisuje 

sociálne služby ako súčasť systému sociálnej ochrany, opierajúc sa o historické skúsenosti 

s ich systémovým zaradením a uplatňovanými princípmi. Nasleduje všeobecná charakteristika 

sociálnych služieb vyplývajúca z medzinárodných záväzkov a reflektujúca platnú národnú 

legislatívu. Popísaná je v tretej kapitole učebného textu. Obsahom jeho štvrtej kapitoly je 

problematika rôznorodých činností vykonávaných v rámci sociálnych služieb, ich delenia 

podľa oblastí, druhov a foriem. Kompetenčný model v sociálnych službách a otázky ich 

financovania sú popísané v piatej kapitole. Osobitná (šiesta) kapitola je venovaná 

problematike kvality v sociálnych službách a rozličných opatrení (nástrojov), ktorými sa 

v podmienkach Slovenska na centrálnej úrovni podporuje kvalita a jej manažment. Do 

záverečnej kapitoly sme zaradili niektoré výskumné zistenia o vývoji sociálnych služieb na 

Slovensku od roku 2009 a informácie o kľúčových dokumentoch, ktoré určujú smerovanie 

problematiky sociálnych služieb v medzinárodnom a národnom kontexte. 
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Pre zvýšenie formačnej a informačnej hodnoty textu sme do jeho jednotlivých častí 

zaradili príklady z praxe a rozličné zaujímavosti, ktoré, ako predpokladáme, urobia text viac 

plastickým a motivačným pre ďalšie štúdium. Ak študenti a študentky siahnu počas práce 

s učebným textom aj po zákone o sociálnych službách (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov) a bližšie sa zoznámia s jeho jednotlivými 

ustanoveniami zodpovedajúcimi príslušným častiam textu, ich celkové poznanie v oblasti 

sociálnych služieb bude určite komplexnejšie a v budúcnosti efektívnejšie formujúce ich 

motivácie a prácu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


