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Úvodom 
Problematikou sociálnych služieb sa možno zaoberať rozličnými spôsobmi 

a pristupovať k nej z rozličných uhlov pohľadu. Tieto sú dané rôznorodosťou aktérov 

vstupujúcich do sociálnych služieb a záujmov, ktoré reprezentujú. 

Z čo najširších súvislostí vychádzajú tí, ktorí sa zaoberajú legislatívou sociálnych 

služieb (národnou s prepojením na európsku, ale aj regionálnou či lokálnou). K sociálnym 

službám pristupujú ako k súčasti globálneho verejného záujmu a dobra, celkového systému 

sociálnej ochrany ľudí v krajine, v rámci ktorého však tvoria len jeden jeho subsystém 

s bohatými prienikmi a vzťahmi voči iným subsystémom. Musia mať na pamäti najširší 

diapazón potenciálnych sociálnych rizík, ktoré je potrebné sociálnymi službami pokrývať 

a cieľových skupín, ktoré z nich môžu prosperovať. Pri stanovovaní všeobecných právnych 

podmienok poskytovania sociálnych služieb (vecných, procesných, organizačných či 

finančných) vychádzajú z celkovej sociálno-ekonomickej situácie v krajine, z reálnosti 

rozsahu záväzkov voči cieľovým skupinám, vrátane ultimatívneho záväzku vylúčiť v rámci 

stanovovania podmienok akékoľvek diskriminačné prvky, ktoré by mohli niekoho vylúčiť 

z možnosti prosperovať zo sociálnych služieb.     

Z inej perspektívy budú na sociálne služby nahliadať tí, ktorí majú za ich 

poskytovanie, zabezpečovanie alebo financovanie priamu zodpovednosť stanovenú zákonom, 

teda regióny, mestá a obce. Pre ne sú sociálne služby predovšetkým výzvou k hľadaniu 

rovnováhy medzi rozličnými oblasťami kompetencií, ktoré podľa zákona majú. Rovnako 

výzvou k neustálemu monitorovaniu dopytu po sociálnych službách vo svojich správnych 

jednotkách, ale aj otázkou hľadania možností pokrývania potrieb ľudí v oblasti sociálnych 

služieb rozličnými subjektmi v obci, meste či regióne a zakladania menej či viac formálnych 

partnerstiev na tento účel. 

 Samotní poskytovatelia sociálnych služieb, bez ohľadu na to, či sú verejní alebo 

neverejní, nahliadajú na sociálne služby z hľadiska ich priameho výkonu. Samozrejme, že sa 

zaoberajú aj otázkami „bežného prežitia“ a zabezpečenia prevádzky (v súčasnosti to niekedy 

vyzerá, že sa zaoberajú najmä tým). Primárne ich však zaujíma konkrétny človek, žiadateľ 

o sociálnu službu a jej prijímateľ. Hľadajú najefektívnejšie cesty, spôsoby a metódy, ako čo 

najlepšie uspokojiť jeho potreby, pričom sa snažia maximálne využívať zdroje samotného 

človeka, rodiny či iných kľúčových osôb a subjektov z jeho prirodzeného prostredia. V rámci 

tohto aktérskeho poľa sa pohybujú aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí môžu cez pôsobenie 
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v sociálnych službách prezentovať nielen svoj aktívny občiansky postoj a pozíciu v komunite, 

ale môže ísť aj o prípravný priestor smerom k trhu práce a profesionálnej kariére. 

Samotných užívateľov a ich rodiny zaujíma, čo môžu od sociálnych služieb očakávať, 

aké formy služieb sú im k dispozícii a za akých podmienok. Často kalkulujú svoje kroky 

v závislosti od toho, ako by využívanie potrebných služieb zaťažilo ich osobný alebo širší 

rodinný rozpočet, či by až príliš neutrpelo ich rodinné súkromie. Dôležitú úlohu, najmä 

v rurálnom prostredí, môžu zohrávať aj obavy, ako by využívanie služieb, najmä rezidenčnej 

povahy, vnímala komunita a či by tým „neutrpela povesť rodiny“. 

Osobitný typ záujmu majú zástupcovia občianskeho sektora, teda špecifické 

organizácie (združenia, nadácie, ale aj svojpomocné skupiny), ktoré sa pohybujú v priestore 

medzi tými, ktorí stanovujú pravidlá poskytovania sociálnych služieb a ich užívateľmi. Často 

vystupujú v pozícii občianskych kritikov týchto pravidiel, bojujú za ich zmenu a obhajujú 

záujmy užívateľskej obce. Niekedy sa u tej istej organizácie môže kombinovať pozícia 

poskytovateľa sociálnych služieb s pozíciou aktívneho obhajcu práv ich užívateľov. 

S kombinovanou pozíciou sa stretávame najmä u strešných organizácií (napr. Asociácia 

poskytovateľov sociálnych služieb, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím), ktoré 

sa stávajú partnerom vlády a iných kľúčových autorít pri prijímaní dôležitých zmien v oblasti 

sociálnych služieb či iných opatrení sociálnej ochrany. 

V pozícii aktéra vystupuje aj osobitná spoločenská zložka, a tou sú médiá. Pozorujú 

a hodnotia sociálne služby „akoby zvonku“, nastavujú tvorcom politík a ich vykonávateľom 

zrkadlo, často problematizujú ich postupy a prístupy za účelom informovať širokú verejnosť, 

senzibilizovať ju a tým podnecovať k aktivite. 

Nemožno opomenúť ani osobitnú pozíciu výskumných inštitúcií či vzdelávacích 

organizácií (vrátane vysokých škôl), ktoré sa venujú problematike sociálnych služieb 

z výskumného a vzdelávacieho hľadiska. Svojou systematickou prácou sa snažia ponúkať 

vedeckú evidenciu o dopadoch priamych legislatívnych opatrení a praxe na život ľudí – 

užívateľov sociálnych služieb a ich rodín, rovnako na ich poskytovateľov. Získanými 

poznatkami následne inšpirujú zodpovedné orgány k prijímaniu potrebných zmien. 

Vzdelávacie inštitúcie pripravujú odborníkov a odborníčky v rozličných disciplínach na 

pôsobenie v sociálnych službách a iných odborných činnostiach, ktoré sú s nimi spojené, 

vrátane kvalitného projektového riadenia.  

Rôznorodosť aktérskych polí a typov záujmov presadzovaných v sociálnych službách 

ako základu pre ich spravovanie a tvorbu politiky znázorňuje obrázok č. 1. 
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Obrázok 1: Rôznorodosť aktérskych polí a typov záujmov presadzovaných v sociálnych 

                     službách 

 

 
Zdroj: autorka 

 

 

Nie je dôležité, či výpočet aktérskych polí a typov záujmov zasiahol všetky možné 

perspektívy prístupu k sociálnym službám, resp. či sme na niektorý ne/zabudli. Dôležitá je 

samotná rôznorodosť pozícií a záujmov, ktorá si v pozitívnom zmysle slova „vynucuje“ 

spravovanie agendy sociálnych služieb, teda hľadanie kontextuálne podmienenej rovnováhy 

v uplatňovaní jednotlivých aspektov sociálnych služieb a rovnováhy v uspokojovaní záujmov 

prezentovaných rozličnými aktérmi, ktorí sa v nich angažujú. Potreba spravovania sociálnych 

služieb ako agendy verejného záujmu sa tak vymedzuje ako základ pre tvorbu politiky 

sociálnych služieb. 

 

Kľúčovým zámerom učebného textu  je komunikovať fenomén rôznorodosti prístupov 

k sociálnym službám ako základu pre tvorbu politiky sociálnych služieb. Študenti a študentky 

sociálnej práce by si mali byť tejto rôznorodosti vedomí, nakoľko sociálna práca ako odbor 

ich predurčuje na aktívne pôsobenie v ktorejkoľvek z pozícií, ktoré túto politiku tvoria. 
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