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1 Teoreticko-metodologické východiská 

Zameranie kapitoly  

V tejto kapitole predstavíme východiskový teoretický koncept učebnice – teóriu ukotvenia - a 

zodpovedajúce terminologické portfólio. Aj keď kľúčovým pojmom je pojem „sociálna 

intervencia“, tento je v skutočnosti mostíkom medzi pojmami sociálna politika a sociálna 

práca. Celá učebnica totiž reflektuje osobitný vzťah sociálnej politiky a jej nástrojov 

(sociálnych intervencií), ktoré sa vo vzťahu ku konkrétnemu človeku s poruchami v sociálnom 

fungovaní presadzujú cez profesionálnu činnosť pomáhajúcich odborníkov a odborníčok, 

osobitne sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Vymedzíme aj pojem prameň/ne sociálnej 

intervencie a pojem legitimita sociálnej intervencie, nakoľko sú  základom pre jednotlivé 

kapitoly učebnice.  

V druhej časti kapitoly sa budeme venovať typológii sociálnych intervencií založenej na 

rozličných kritériách dichotomickej povahy. Poukážeme aj na limitujúce aspekty 

dichotomického prístupu k typológii sociálnych intervencií vychádzajúcich zo snahy efektívne 

prepájať účinky sociálnych intervencií využívaných v rozličných vecných sektoroch a na 

rozličných úrovniach. 

1.1 Východiskový teoretický koncept 

Pre účely teoretického zasadenia celej problematiky legitimity a prameňov sociálnych 

intervencií sa nám východiskovo javí ako inšpiratívny a vhodný koncept/teória ukotvenia 

(angl. embeddedness). Koncept bol pôvodne vyvinutý pre účely najširšej sociálnej teórie 

k zodpovedaniu jednej z jej základných otázok: „...ako sú správanie ľudí a inštitúcie 

ovplyvňované sociálnymi vzťahmi...?“ (Granovetter, 1985:481). Východiskom konceptu je 

odmietanie nezávislosti ekonomického a sociálneho poriadku; odmietanie toho, že sociálne 

a ekonomické predstavujú dva ontologicky dištinktívne entity, dva odlišné svety (Gerbery, 

2015). V teórii zakotvenia sa trhy vnímajú ako súčasť spoločnosti, ekonomické sa považuje za 

funkciu sociálneho poriadku.  

Na renesanciu konceptu sociálneho ukotvenia v súčasných podmienkach a pre súčasné 

analytické potreby poukazuje napr. D. Gerbery (2015). Podľa autora priniesol tento koncept 

do spoločenských vied odkaz na potrebu vnímať ekonomické správanie ľudí ako ukotvené 

v neekonomických inštitúciách, v existujúcich sociálnych štruktúrach. Poukazuje na 

dynamický vzťah medzi ekonomikou a spoločnosťou, medzi ekonomickým správaním ľudí 

a jeho podmienenosťou (zakotvenosťou) v sociálnych štruktúrach, napr. v rodine, či 

komunite. Zároveň však upozorňuje na skutočnosť, že sila ukotvenia ekonomického 

správania ľudí sa môže meniť, dokonca až smerom k vyvráteniu pozície oboch strán (kedy 

predtým určujúce/ovplyvňujúce sa stane určovaným/ovplyvňovaným a naopak). 

Dynamickosť vzťahu ekonomiky a spoločnosti sa prejavuje dvojitým pohybom. V rámci 

dvojitého pohybu sú trendy dominancie ekonomiky „ochraňované“ protipohybom 
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spoločnosti. Protipohyb má podobu tvorby pravidiel pre trhy, napr. formou zákonov, 

vyhlášok, či iných regulácií. V rámci pravidiel sociálnej politiky a jej opatrení ide o využitie 

politickej moci na to, aby sa nahradili, doplnili, zmenili operácie ekonomického systému na 

dosiahnutie výsledkov, ktoré tento systém sám o sebe nedokáže dosiahnuť. Práve poukaz na 

fenomén protipohybu ako určujúceho pre vývoj vzťahov ekonomického správania ľudí 

zakotveného v sociálnych štruktúrach je inšpiratívny pre sociálnu politiku a pomáhajúce 

disciplíny. Vytvára reálny priestor pre využitie vysokej miery flexibility konceptu ukotvenia, a 

to kombináciou naznačenia smeru analýz, na jednej strane, a voľnosťou v tom, ako koncept 

využiť alebo rozvíjať, na strane druhej (Gerbery, 2015).  

Pre pomáhajúce disciplíny považujeme tento koncept za zásadný, a to z jeho vnútornej 

podstaty a prepojenosti na paradigmu vzťahu človeka a prostredia v rámci sociálno-

ekologickej teórie, o ktorú sa sociálna práca významne opiera. Za explicitne vyvoditeľný 

možno považovať jeho význam cez:  

 kontext “reálneho” človeka: vnímanie človeka, ako takého, ktorý je ovplyvňovaný cez 

vlastné pracovné výkony vidinou zisku a benefitov, zároveň mu však poskytuje radosť aj 

výkon práce kvôli práci samotnej, či cez obetovanie sa pre svoju rodinu a známych (voľne 

podľa Marshalla, 1922; in Alieva, 2015). 

 kontext spoločenstva: predmetom záujmu nie je spoločnosť ako celok (Gesellschaft), v 

zmysle neosobných vzťahov, straty prirodzenej jednoty, vytvárania podmienok pre voľbu 

autonómnych, individuálnych cieľov a kalkulatívne konanie pri výbere prostriedkov. 

Predmetom záujmu je skôr spoločenstvo (Gemeinschaft) založené na organickom 

zakorenení ľudských interakcií a vzťahov k orientácii na ciele spoločenstva ako celku. 

Správanie ľudí je určované príslušnosťou ku skupine a motívmi vyplývajúci z príslušnosti 

ku skupine alebo zo sociálnej pozície (Gemici, 2008; in Gerbery, 2015). 

Príklad: Ne/Vyviazanosť z rodinných štruktúr 

V 90. rokoch sa na základe pilotného overovania systému osobnej asistencie pre osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím začal na Slovensku zásadne meniť pohľad na možnosti, 

ako a kým je im možné poskytovať pomoc pri bežných  denných činnostiach. Bola ambícia 

angažovať do pomoci predovšetkým osoby mimo rodinného kruhu (v terminológii teórie 

ukotvenia „vyviazať“ poskytovanie  pomoci z bezprostredných rodinných štruktúr) za účelom 

podpory sebaurčenia odkázaných osôb, rovnako odľahčenia pre najbližších. Vývoj však veľmi 

rýchlo ukázal, že poskytovanie pomoci blízkymi je vysoko preferované a asistencia „cudzími 

osobami“ sa akceptovala len postupne. Aj po približne 20 rokoch zostáva opatrovanie 

v rámci rodiny najviac realizovanou formou pomoci podporovanej z verejných zdrojov. 

Implicitne (odvodene) umožňuje predmetný koncept pochopiť princíp ukotvenosti výkonu 

sociálnych intervencií, rovnako aj smerovania sociálneho výskumu, v sociálno-politických 

štruktúrach a ich dokumentoch. V jeho súčasnej interpretácii zároveň pomáha vyhnúť sa 

extrémnym výkladom vzťahov pomáhajúcej praxe (a sociálneho výskumu) a sociálno-
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politických štruktúr, v zmysle ich absolútnej nezávislosti, či naopak, úplnej podmienenosti 

sociálnych intervencií týmito štruktúrami. Počíta sa s ich vzájomným podmieňovaním, kedy 

nielenže je sociálna intervencia podmieňovaná charakterom sociálnej politiky, legislatívy a jej 

dokumentov, ale platí aj opak, kedy skúsenosť z výkonu sociálnych intervencií môže viesť 

k zmenám existujúcich politík a programov. 

 

1.2 Vybrané pojmy a ich vzťahy 

Jednotlivé pojmy v rámci tejto časti budeme radiť podľa  základného vzťahového konceptu 

znázorneného v schéme, ktorý sa vo významnej miere opiera o koncept ukotvenia. 

Schéma1: Vzťahy východiskových pojmov  

    

                  

Sociálne intervencie 

Zdroj: autorka 

Budeme vychádzať z pojmu sociálna politika a jej dokumentov, ako kľúčových materiálno-

formálnych prameňov sociálnych intervencií, ktoré vykonávajú sociálni pracovníci 

a pracovníčky v záujme podporiť vyrovnané sociálne fungovanie jednotlivcov, rodín, skupín, 

komunít a spoločenstiev. Ľudia v nepriaznivých životných situáciách a sociálne intervencie 

využívané pre účely ich podpory a pomoci sú mostíkom medzi aktuálnymi prioritnými cieľmi 

sociálnej politiky a odborným poslaním sociálnej práce a iných pomáhajúcich disciplín 

v súčasnej spoločnosti. 
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dokumenty 
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Problémy sociálneho fungovania ľudí 
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Sociálna politika 

Už v rámci našej predchádzajúcej odbornej spisby (napr. Repková, 2012) sme poukazovali na 

to, že existuje rôznorodosť vo vymedzení pojmu sociálna politika. Minimálne z dôvodu, že 

existuje viacero prístupov k sociálnej politike ako takej (uvedieme neskôr). Napriek možnej 

terminologickej rôznorodosti sa viacerí autori a autorky zhodujú v tom, že pojem sociálna 

politika možno vymedziť širšie a užšie, všetko v závislosti od toho, ako vymedzíme slovo 

„sociálny“ (Stanek a kol., 2008; Beblavý, 2009; Macková, 2009): 

(1) najširšie vymedzenie vychádza z chápania „sociálneho“ ako spoločenského, t.j. týkajúceho 

sa všetkých ľudí. V tomto prípade predstavuje sociálna politika obsahovo ucelený systém, 

zasahuje pestrú paletu verejných politík -  zdravotnú, bytovú i sociálnu sféru, ktoré majú 

priamy vplyv na stav spoločnosti a na vzťahy medzi sociálnymi skupinami; 

(2) užšie vymedzenie, kedy sociálna politika predstavuje len jednu súčasť verejnej politiky; 

orientuje sa na sociálne nerovnosti, sociálnu realitu ľudí, ktorí sú vystavení dôsledkom 

znevýhodnení, zlyhania trhu či rodiny; 

(3) najužšie vymedzenie sociálnej politiky je zamerané na kuratívne riešenie konkrétnych 

sociálnych situácií, kedy sa sociálna politika stotožňuje s jej vecným jadrom - sociálnym 

zabezpečením a právom sociálneho zabezpečenia. 

Využitím základných stavebných prvkov východiskového pojmu politika (Hamalová, Belajová, 

Šebová, 2011) možno sociálnu politiku vymedziť ako „... sústavné, plánovité, organizované 

a cieľavedomé úsilie sociálnych subjektov, ktoré sa pomocou rozličných metód a nástrojov 

snažia o udržanie a fungovanie alebo o zmenu sociálneho systému“ (Repková, 2012:22). 

Centrom sociálnej politiky je človek; smeruje k spôsobu jeho života, rozvoju jeho potenciálu, 

zlepšeniu životných podmienok, suverenity a bezpečia v rámci politických a hospodárskych 

možností krajiny (voľne podľa Stanek a kol., 2008; Macková, 2009).  

Skutočnosť, že charakter a rozsah sociálnej politiky je vždy závislý od možností krajiny, 

predurčuje jednu z významných funkcií sociálnej politiky a subjektov, ktoré ju realizujú. Je 

ňou určovanie (stanovovanie) priorít a prioritných cieľov, na ktoré sa bude krajina, región, 

mesto, obec či iný sociálny subjekt v danom období zameriavať a metód, nástrojov 

a inštitúcií, prostredníctvom ktorých sa majú prioritné ciele dosahovať. Vychádza sa totiž 

z faktu, že potreby ľudí, a tým aj potreby sociálnych intervencií, sú vždy širšie ako možnosti a 

zdroje, preto je zodpovednosťou sociálnych subjektov určovať priority a preberať za ich 

napĺňanie zodpovednosť (Tomeš, 1996; Repková, 2009; Macková, 2009). Priority sociálnej 

politiky sú spravidla obsiahnuté v rozličných sociálno-politických dokumentoch.  

Sociálno-politický dokument 

Sociálno-politický dokument je úradný dokument, v ktorom sa prejavujú skupinovo 

formulované vedomé postoje, hodnoty a idey (Hendl, 2005) významných spoločenských 

aktérov k spoločenským problémom. Tieto sú v rámci dokumentov nielenže uznané ako 

priorita k riešeniu, ale spravidla obsahujú aj návrhy na riešenie, časové plány, potrebné 
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zdrojové krytie (potrebné finančné, organizačné, personálne, časové, inštitucionálne a iné 

zdroje); rovnako určujú zodpovednosť konkrétnych aktérov za riešenie (voľne o prípadovej 

práci podľa Matouška, 2013a).  

V. Stanek a kol. (2008) používajú pojem sociálny dokument, ktorý v najvšeobecnejšom 

význame vymedzujú ako jeden z nástrojov sociálnej politiky. Za sociálne dokumenty 

považujú: „... koncepcie, plány, programy a projekty štátu, organizácií a inštitúcií, ktorými sa 

stanovujú ciele sociálnej politiky a spôsoby ich dosiahnutia“ (Stanek a kol., 2008:55). Pre 

pomáhajúcu prax sú sociálne dokumenty dôležité preto, lebo sú odrazom vývoja spoločnosti 

vo všetkých jej oblastiach. Ďalej spôsobu, akým kľúčoví aktéri (verejnej i neverejnej povahy, 

vrátane občianskeho sektora) tento vývoj interpretujú. Rovnako, ako sa vysporadúvajú 

s aktuálnymi problémami vývoja, aký typ evidencie využívajú pre formuláciu cieľových priorít 

ovplyvňovania negatívnych aspektov vývoja a posilňovania pozitívnych, vrátane spôsobov a 

zdrojov napĺňania priorít. Dôležité je vzťahovanie sociálno-politických dokumentov 

k zodpovednostiam a činnostiam rozličných subjektov sociálnej politiky, teda nielen k štátu, 

ako jedinému nositeľovi zodpovedností v oblasti prevencie sociálnych rizík, či minimalizácie a 

odstraňovania ich dôsledkov na život ľudí2.  

Sociálno-politické dokumenty sa tvoria na rozličných úrovniach - medzinárodnej, národnej, 

regionálnej, lokálnej, komunitnej, organizačnej. Tvorcovia politík sa v nich snažia 

o zdôvodnenie výberu prioritných cieľov a spôsobov, akými sa budú nimi zaoberať. Definujú 

v nich rovnako zdrojové otázky, t. j.  zodpovednosti jednotlivých sociálnych a iných subjektov 

za napĺňanie cieľov, finančné zdroje, ktoré budú na uvedený účel využité a časové rámce 

napĺňania jednotlivých cieľov. Ako ukážeme v ďalších častiach učebnice, sociálno-politické 

dokumenty na jednotlivých úrovniach sú často vzájomne sektorovo prepojené (z hľadiska 

vecných oblastí) a zároveň subordinačne usporiadané (na princípe subsidiarity). 

Príklad: Úrovňová a sektorová prepojenosť sociálno-politických dokumentov 

Úrovňová prepojenosť (na princípe subsidiarity): základné sociálno-politické 

smerovanie krajiny v oblasti rozvoja a podpory sociálnych služieb určuje sociálno-

politický dokument Národné priority rozvoja sociálnych služieb na príslušné 

obdobie. Dokument pripravuje v rámci napĺňania svojej zákonnej kompetencie 

MPSVR SR. V nadväznosti na tento dokument sa formuluje na regionálnej úrovni 

dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb (pre príslušný vyšší územný celok) 

a na miestnej úrovni dokument Komunitný plán sociálnych služieb (pre príslušné 

mesto alebo obec). Sektorová prepojenosť (na princípe prepojenosti jednotlivých 

oblastí života): sociálno-politické dokumenty v oblasti rozvoja sociálnych služieb sú 

sektorovo prepojené na širšie plány hospodársko-sociálneho rozvoja štátu, regiónu, 

mesta/obce. 

                                                           
2
 Stanovisko, že hlavnú, prakticky jedinú zodpovednosť za prevenciu sociálnych rizík, rovnako za kuratívu ich 

dôsledkov, nesie štát, je v spoločnosti stále pomerne rozšírené. Často sa s ním možno stretnúť aj na pôde 
univerzít.  
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Podľa  princípov tzv. otvoreného vládnutia sa očakáva, že stanovovanie cieľov a priorít 

sociálnej politiky sa bude uskutočňovať za účasti všetkých kľúčových aktérov spoločnosti, 

vrátane zástupcov občianskeho sektora, zamestnávateľských a iných subjektov významných 

pre tvorbu na národnej, regionálnej, miestnej a organizačnej úrovni (Allen et al., 2011; 

Hamalová,  Belajová, Šebová, 2011; Horák, 2012). 

Poznanie sociálno-politických dokumentov je dôležité preto, lebo predstavujú formálno-

materiálne pramene pre výkon sociálnych intervencií.  

Prameň/ne sociálnej intervencie 

Pojem „prameň/ne sociálnej intervencie“ nemá v odbornej spisbe sociálnej práce svoje 

ustálené miesto. Pre potreby tejto učebnice ho však možno považovať za kľúčový, preto ho 

odvodíme od terminológie z odbornej spisby v oblasti teórie práva. Táto vymedzuje „prameň 

práva“ ako zdroj poznania a existencie práva chápaný v materiálnom, gnozeologickom 

a formálnom zmysle. V materiálnom slova zmysle ide o zodpovedanie otázky, kde sa právo 

v spoločnosti vzalo; v gnozeologickom slova zmysle ide o otázku, aké existujú o práve 

informácie; a vo formálnom slova zmysle odpovedá pojem na otázku, čo je právo, v akých 

formách existuje (voľne podľa Ottová, 2006).3  

Uvedený prístup považujeme pre účely vymedzenia pojmu „prameň/ne sociálnej 

intervencie“ za inšpiratívny a aplikovateľný, nakoľko aj v kontexte sociálnych intervencií 

potrebujeme zodpovedať otázky, na základe akých impulzov, podnetov vznikli a čo ich 

podmieňuje (v čom sú ukotvené); aké majú formy; a ako sa o nich môžeme pre účely využitia 

dozvedieť. Takéto vymedzenie prameňov sociálnej intervencie nemá v teórii sociálnej práce 

tradíciu. Skôr sa v nej vymedzujú kľúčové činitele, ktoré ovplyvňujú charakter, priebeh 

a efektívnosť sociálnej intervencie. V rámci sociálno-ekologického modelu sa za takéto 

činitele považujú osoba sociálneho pracovníka/čky ako činiteľa zmeny; charakteristiky 

človeka, či skupiny, ktorá má profitovať zo sociálnej intervencie; ďalej akcie, ktoré sociálny 

pracovník/čka podniká spolu s inými subjektmi smerom k dosiahnutiu zmeny; či cieľové 

zmeny, ktoré sa majú uskutočniť na rozličných úrovniach tak, aby boli efektívne a udržateľné. 

A. Pincus, A. Minahan (1973) hovoria o týchto činiteľoch ako o štyroch základných systémoch 

sociálno-ekologicky poňatej sociálnej práce (in Matoušek, 2013a). Previazanosť na priority 

sociálnej politiky a sociálno-politické dokumenty v takto vymedzenom prístupe explicitne 

nenachádzame.  

                                                           
3 Prameň práva v materiálnom slova zmysle predstavuje zdroje, z ktorých vyviera obsah práva a tieto zdroje sa 

prostredníctvom tvorby práva vlievajú do právnej formy (ide o „pramene tvorby práva“). V gnozeologickom 
ponímaní ide o pramene poznania práva, ktoré vyjadrujú sumu všetkých informácií o práve (prvotné pramene 
publikované v Zbierke zákonov, rovnako druhotné pramene z komentárov právnych predpisov, rozhodnutí 
súdov, z prednášok na konferenciách, z publikácií). Napokon ide o pojem pramene práva vo formálnom zmysle, 
ktorý sa používa najčastejšie. Vyjadruje formy, v ktorých sú obsiahnuté platné právne normy. Na ich základe 
získavajú pravidlá správania (normy) povahu právnych noriem ako všeobecne záväzných pravidiel správania. 
Tým sa odlišujú právne normy od noriem neprávnych a odpovedá sa na otázku, čo je právo (Ottová, 2006). 

 



 

14 
 

Pre účely učebnice sa budeme zaujímať práve o túto časť ukotvenosti (prameňov) sociálnych 

intervencií, a to z dôvodov, na ktorých sme postavili svoj prístup a ktorý sme bližšie 

špecifikovali už v jej úvodných častiach.  

Pojem prameň/ne sociálnej intervencie pracovne  vymedzujeme  ako zdroj/e poznania 

a existencie konkrétnej sociálnej intervencie zameranej na podporu a pomoc pri riešení 

vymedzených sociálnych problémov jednotlivcov, rodín, skupín, komunít a spoločenstiev 

vyplývajúcich z narušenia rovnováhy v ich životných podmienkach alebo vzťahoch. 

Pojem je možné vymedziť v troch kontextoch a významoch: 

(1) materiálny prameň sociálnej intervencie: ide o zdroj poznania o kontexte vzniku 

konkrétnej sociálnej intervencie, ktorý ovplyvňuje jej formovanie a možnosti využívania; 

takýto kontextualizovaný zdroj poznania je spravidla obsiahnutý v relevantných sociálno-

politických dokumentoch, 

(2) gnozeologický prameň sociálnej intervencie: ide o zdroje informácií, kde sa možno 

o sociálnej intervencii dozvedieť a zabezpečiť dostupnosť k jej využitiu; 

(3) formálny prameň sociálnej intervencie: ide o triedené informácie o rozdelení (štruktúre) 

a povahe (zameraní) jednotlivých sociálno-politických dokumentov ako primárnych 

prameňov sociálnej intervencie.   

Cez pramene sociálnych intervencií je významne prepojená problematika sociálnej politiky 

reprezentovanej sociálno-politickými dokumentmi s pomáhajúcou praxou (vrátane sociálnej 

práce) a s priamym výkonom/zásahom, teda sociálnou intervenciou. Ako však ukážeme 

neskôr, sociálno-politické dokumenty sú významným prameňom aj pre zameranie sociálneho 

výskumu (aj v sociálnej práci) a jeho legitimity voči potrebám spoločnosti. 

Intervencia, sociálna intervencia 

J. Levická (2009:125) všeobecne konštatuje, že „...termín sociálna intervencia sa v súčasnosti 

používa na označenie zámerného zasahovania do spôsobov konania jednotlivcov, skupín či 

inštitúcií, do ich životných a pracovných podmienok, do štruktúry vzťahov a podobne...“. 

Autorka dáva do pozornosti, že pramene tohto pojmu siahajú až do obdobia osvietenského 

absolutizmu a začiatkov budovania vedy o štáte, ktorý sa svojimi cielenými politikami snažil 

riešiť najdôležitejšie sociálne problémy ľudí. Od 19. storočia, v súvislosti s rozvinutými 

praktickými postupmi na riešenie týchto problémov, sa preto používal pojem sociálno-

politická intervencia, v snahe vyjadriť štátno-politický zásah do diania spoločnosti vo 

vybraných oblastiach a potrebu zaviesť určité regulátory (pravidlá) v tých, ktoré si zasluhovali 

osobitnú pozornosť (napr. otázky sociálnych nerovností, chudoby, nezamestnanosti). 

Autorka formuluje odborné stanovisko, že v súčasnosti sa pojem sociálno-politická 

intervencia používa skôr okrajovo, a ak, tak vo vzťahu k väčšej skupine ľudí, komunite. 

V prípade pomoci jednotlivcovi a malej skupine ľudí preferuje skôr pojem „intervencia“ alebo 

„sociálna intervencia“, porovnateľne so psychologickou či pedagogickou intervenciou. 
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Sociálna intervencia sa nemusí automaticky spájať, resp. vyčerpávať  len sociálnou prácou. L. 

Musil (2003) používa špecifické spojenie „služby sociálnej práce“, ktorým vyjadruje dve 

dôležité skutočnosti: (1) že intervencie sociálnej práce sa spravidla vykonávajú za prispenia aj 

iných disciplín, (2) a že sociálna práca má, napriek prepojeniu s inými pomáhajúcimi 

disciplínami, svoju špecifickú doménu a osobitné ciele. Autor upozorňuje na to, že sociálny 

pracovník a pracovníčka často realizujú svoje sociálne intervencie za pomoci služieb, ktoré 

len sprostredkovávajú, nie priamo poskytujú (môže ísť napr. o činnosti psychológov/gičiek, 

pedagógov/gičiek, právnikov/čiek). Preto odporúča rozlišovať medzi samotnou sociálnou 

prácou a komplexom služieb, ktorého sú činnosti sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

súčasťou. Na základe tohto komplexného prístupu autor používa pojem sociálna intervencia 

pre súhrnné označenie rozličných druhov opatrení smerujúcich k zmene sociálneho 

prostredia ľudí, ktorí majú problémy v životných podmienkach alebo vzťahoch. Zároveň ide o 

opatrenia, ktoré dotknutí ľudia vedome uplatňujú ako nástroje k napĺňaniu svojich cieľov 

vedúcich k prekonaniu ich problémov (Musil, 2013). 

Sociálno-politická intervencia 

Napriek vyššie uvedeným odborným výhradám k používaniu pojmu „sociálno-politická 

intervencia“, k jeho vzťahovaniu k zásahom verejných (najmä štátnych) orgánov do života 

ľudí, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch aj obmedzujúce, pre účely učebnice budeme 

alternatívne požívať aj spojenie sociálno-politická intervencia. Toto spojenie odráža osobitný 

vzťah disciplín sociálnej politiky a pomáhajúcej praxe (vrátane sociálnej práce). Na rozdiel od 

pôvodného vymedzenia sociálno-politickú intervenciu budeme charakterizovať ako 

opatrenie, súbor opatrení na podporu riešenia sociálnych problémov jednotlivcov, rodín, 

skupín a spoločenstiev vyplývajúcich z narušenia rovnováhy v ich životných podmienkach 

alebo vzťahoch (v súlade s konceptom sociálneho fungovania). Opatrenia sú 

kontextualizované aktuálnymi prioritami sociálnej politiky na rozličných úrovniach 

(medzinárodnej, národnej, regionálnej, miestnej, organizačnej) a vykonávané rozličnými 

sociálnymi subjektmi v rámci štátneho, samosprávneho i mimovládneho sektora, vrátane 

občianskych združení a záujmových mimovládnych skupín. V texte učebnice budeme aj 

z dôvodu prehľadnosti a úspornosti textu prevažne používať pojem sociálna intervencia. 

Primárne však v zmysle sociálno-politickej intervencie, viazanej na existenciu sociálno-

politických dokumentov ako základu formálnej ukotvenosti sociálnej intervencie. 

Sociálna práca 

Odborná spisba ponúka rozličné definície sociálnej práce, často odvodené a používané aj 

v závislosti od toho, akú paradigmu, smer, teóriu využíva autor/rka, o ktorú sa primárne 

opiera vo svojej odbornej (teoreticko-výskumnej, pedagogickej, či praktickej) činnosti. 

V snahe vyhnúť sa akémukoľvek „paradigmatickému zaškatuľkovaniu“ uvádzame definíciu 

Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a pracovníčok (IFSW), ktorá v júli 2014 v 

Melbourne prijala globálnu, a tým univerzálne využiteľnú, definíciu sociálnej práce.  
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“Sociálna práca je prakticky orientovaná profesia, rovnako ako akademická disciplína, ktorá 

podporuje sociálne zmeny a rozvoj, sociálnu súdržnosť a posilňuje a oslobodzuje ľudí.  

Primárne stavia na princípoch sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, kolektívnej 

zodpovednosti a rešpektu k rôznorodosti ľudí. Opierajúc sa o teórie sociálnej práce, 

sociálnych vied, humanity a dosiahnutého poznania, sociálna práca podporuje ľudí a 

štruktúry, aby sa zameriavali na životné výzvy a na zvyšovanie celkového blaha”.4 

Plasticita tejto definície vychádzajúca z jej primárne ľudsko-právnej optiky poskytuje 

možnosti  variovania a dopĺňania v závislosti od národných, regionálnych a miestnych 

podmienok a potrieb. 

Z hľadiska zamerania tejto učebnice sú kľúčové niektoré aspekty definície, osobitne: 

 praktická dimenzia sociálnej práce, v zmysle orientácie na podporu sociálnych zmien a 

rozvoj, a to aj formou aplikácie rozličných druhov sociálnych intervencií, 

 ukotvenosť praktických postupov (sociálnych intervencií) v dosiahnutom spoločenskom 

(teoretickom) poznaní, pričom uplatňovanie sociálnych intervencií prináša významné 

podnety  pre ďalšie teoretické skúmanie. 

Definícia tak zachytáva špecifický vzťah vzájomného ovplyvňovania teórie a praxe v sociálnej 

práci (Göppner, Hämäläinen, 2008), ktorého intenzita je v tejto disciplíne neopakovateľná. 

Sociálne fungovanie 

Koncept sociálneho fungovania je pre sociálnu prácu východiskový a všeobecný. Vychádza zo 

sociálno-ekologickej teórie, podľa ktorej základom je nestavať človeka do opozície k jeho 

prostrediu (fyzickému, vzťahovému), ale ho vnímať ako súčasť prostredia (Göppner, 

Hämäläinen, 2008; Matoušek, 2013b). Ako uvádza P. Navrátil (2013:227) „Jadrom konceptu 

sociálneho fungovania je predstava, že ľudia a prostredie sú neustále v interakcii“. Prostredie 

kladie na človeka určité požiadavky, na ktoré reaguje. Ak je medzi požiadavkami prostredia 

a človekom rovnováha, interakcie sú bezproblémové. Ak však človek tieto požiadavky 

nezvláda, vzniká problém. Pre pochopenie sociálneho fungovania človeka je preto dôležité 

rozlišovať: 

a) dimenziu schopnosti človeka riešiť problémy (coping), 

b) dimenziu nárokov sociálneho prostredia, v ktorom sa človek usiluje o riešenie svojich 

problémov (na základe Bartlettovej uvádza Navrátil, 2013). 

Rozlišovanie týchto dimenzií je kľúčové z hľadiska chápania a výkladu podmienenosti a 

podstaty problémov ľudí v ich sociálnom fungovaní, a  následne voľby intervencií k podpore 

riešenia týchto problémov. Z dôvodu previazanosti problémov na sociálny kontext sa 

spravidla  používa spojenie „sociálny problém“ (na rozdiel napr. od psychologického či 

pedagogického problému). Na evolúcii prístupov k chápaniu podstaty sociálnych problémov 

                                                           
4
 Zdroj on-line: http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/  

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
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osôb so zdravotným postihnutím (problémov ich bežného fungovania) ilustrujeme 

problematiku sociálneho fungovania ľudí ako jednoty nárokov/podmienok sociálneho 

prostredia a ich schopností vysporiadať sa s týmito nárokmi.  

Jednota schopností človeka a nárokov prostredia – príklad osôb so zdravotným 

postihnutím 

Tradične sa problémy každodenného žitia osôb so zdravotným postihnutím vykladali 

cez prítomnosť funkčných limitov, ktoré im zabraňujú viesť bežný život, užívať 

tovary, služby a priestory určené pre bežnú verejnosť. Prítomnosť funkčných limitov 

ich „zneschopňovala“ k normálnemu žitiu, intervencie boli zamerané na maximálne 

dosiahnuteľnú mieru ich normalizácie (medicínsky a individualistický prístup 

k zdravotnému postihnutiu; Waddington, 1995, hovorí o modeli funkčnej limitácie). 

70-te roky minulého storočia priniesli zásadnú zmenu: „... na ľudí sa nahliada tak, že 

ich postihnutými urobila skôr spoločnosť, než ich telo“ (World, 2011:4). Záväzky 

„normalizácie“ sa majú premietať do životných podmienok ľudí tak, aby boli 

prístupné všetkým (sociálny a sociálno-právny model zdravotného postihnutia). D. 

Marks (2000:93) uvádza: „...Medicína a s ňou súvisiace disciplíny konceptualizujú 

zdravotné postihnutia ako poškodenie tela človeka alebo jeho fungovania, ktoré si 

vyžaduje diagnostiku, starostlivosť a profesionálne zaobchádzanie. Naopak, sociálny 

model zdravotného postihnutia argumentuje, že problém by nemal byť lokalizovaný 

na konkrétneho človeka, ale na 'nefungujúce prostredie' (disabling environment), 

ktoré vylučuje a znevažuje osoby so zdravotným postihnutím“ (in Hutchinson, 

2012:459). Základ ich vyrovnaného sociálneho fungovania tak treba vnímať 

v jednote individuálnych a širších spoločenských charakteristík a podmienok ich 

života. Zdravotné postihnutie vzťahovať k negatívnym aspektom interakcie medzi 

jednotlivcom (a jeho zdravotným statusom) a kontextuálnymi faktormi jeho života 

(osobnostnými faktormi a faktormi prostredia) (World, 2011). 

Koncept sociálneho fungovania má okrem svojho teoretického významu aj zásadný praktický 

a výskumný význam. Sústreďovaním sa na ľudí ako na súčasť prostredia, v ktorom žijú, sa 

podarilo identifikovať profesijnú aj akademickú identitu sociálnej práci voči iným 

pomáhajúcim profesiám, s ktorými má inak veľa spoločného. Ide najmä o dištinkciu voči 

psychológii a psychoterapii, ktoré sa pri analýze problémov ľudí a následnej intervencii 

zameriavajú predovšetkým na ich vnútro (psychiku osobnosť, motiváciu) (Navrátil, 2013). 

Cieľom sociálnej práce ako praktickej disciplíny je podporovať sociálne fungovanie ľudí 

podporovaním rovnováhy medzi požiadavkami prostredia a ich kapacitou zvládať tieto 

požiadavky. Sociálnej práci na to slúžia praktické metódy a techniky analýzy životnej situácie 

človeka, ktorá je základnou analytickou jednotkou k pochopeniu jeho sociálneho fungovania. 

Životnú situáciu možno vymedziť ako unikátny komplex okolností a faktorov, ktorých 

porozumenie tvorí základ pre poskytnutie primeranej podpory človeku v prípade, že ju 

potrebuje na zvládanie náročnej životnej situácie (problémového sociálneho fungovania;  
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voľne podľa Musil, 2003). K takejto podpore má sociálna práca k dispozícii rozličné 

intervenčné nástroje. 

Koncept sociálneho fungovania poskytuje významné podnety aj pre výskum v sociálnej práci. 

Jeho predmetom je „...vedenie každodenného života, pomerov a každodenného sveta 

jednotlivých ľudí a sociálnych skupín v spoločnosti...“ (Göppner, Hämäläinen, 2008:57). Ide o 

skúmanie úspešného zvládania života jednotlivcov, rodín a skupín, rovnako života (bežného 

žitia) problematického a zlyhávajúceho v kontexte ich ekonomických, kultúrnych, či 

politických podmienok.  

Legitimita 

Legitimita v najvšeobecnejšom vyjadrení znamená „...uznanie práva na výkon moci či na 

uplatňovanie autority...“ (Veľký, 1996:564). Problematika legitimity, v zmysle uznania práva 

na zasahovanie, oprávnenosti zasahovania do niečoho alebo voči niekomu sa opiera o 

tradičnú sociologickú teóriu, ktorá zdôvodňuje uznanie práva na výkon moci a na 

uplatňovanie autority tromi možnými spôsobmi (podľa Weberovej teórie legitímneho 

panstva, in Veľký, 1996): 

(a) Výkon moci a autorita na základe racionálneho dôvodu (ide o legitimitu založenú na viere 

v správnosť/legalitu stanoveného poriadku a práva vykonávaného tými, ktorí sú k tomu 

kompetentní), 

(b) Výkon moci a autorita na základe princípu tradicionality (uznanie práva na rozhodovanie a 

výkon moci je založené rešpektom a  každodennou vierou v tradície), 

(c) Výkon moci a autorita na charizmatickom základe (vychádza sa z mimoriadneho 

pôsobenia či sily osobnosti, ktorá poriadok ustanovila). 

Pre účely učebnice je dôležité hovoriť o dvoch aspektoch legitimity:  

(1) legitimite sociálno-politických dokumentov, ako prameňoch jednotlivých sociálnych 

intervencií, v ktorých sú ukotvené (aspekt sociálnej politiky), 

(2) legitimite samotných sociálnych intervencií, v zmysle oprávnenosti priameho zásahu 

sociálneho pracovníka/čky či iného pomáhajúceho profesionála/lky do života 

konkrétneho človeka, rodiny, skupiny, komunity za účelom podpory riešenia problémov 

ich sociálneho fungovania (aspekt zásahu/výkonu/pomoci).  

Vychádzame z toho, že medzi obomi aspektmi legitimity – aspektom ukotvenosti sociálnych 

intervencií v sociálno-politických dokumentoch a aspektom výkonu/pomoci - je vzájomné 

prepojenie, nakoľko legitímne sociálne intervencie spravidla stavajú na legitímnych sociálno-

politických dokumentoch, ktoré sú ich prameňmi. Samozrejme, nie každá sociálna 

intervencia (v zmysle zásahu/výkonu/pomoci sociálneho pracovníka/čky či iného 

pomáhajúceho profesionála/lky) musí mať svoje explicitné ukotvenie v nejakom sociálno-

politickom dokumente. V implicitnom (odvodenom), sprostredkovanom zmysle sa však 

takýto typ ukotvenosti spravidla dá identifikovať.  
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1.3 Typológia sociálnych intervencií 

Sociálne intervencie môžu mať rozličné podoby, formy, môžu predstavovať rozličné druhy 

pomoci a podpory ľudí v rôznorodých typoch sociálnych situácií (najmä rizikových, 

nepriaznivých, ohrozujúcich). Každý sociálny subjekt môže mať rozličnú predstavu o tom, čo 

je a čo nie je sociálna intervencia, ovplyvňovanú spravidla charakterom svojej vlastnej 

činnosti, zameranosti na cieľovú skupinu, zdroje, ktoré využíva; rovnako s ohľadom na 

„samostatnosť“ postavenia na trhu sociálnych subjektov, či naopak, prepojenia na iné 

sociálne subjekty vo svojom regióne, príp. v zahraničí.  

Pri sociálnych intervenciách môže ísť o finančnú pomoc (opakovanú alebo jednorazovú 

sociálnu dávku); poradenstvo alebo sprevádzanie náročnou udalosťou, fázou života; rovnako 

o individualizovanú službu človeka človeku, vrátane zastupovania pred tretím subjektom 

v rámci ochrany práv a právom chránených záujmov ľudí. Pod sociálnou intervenciou si však 

možno predstaviť aj konkrétnu programovú či projektovú aktivitu nejakej organizácie, či 

spoločné vyjednávanie o nejakej dôležitej veci (napr. vyjednávanie sociálnych partnerov 

o zamestnaneckých právach). Sociálnou intervenciou môže byť aj protestná či nátlaková 

akcia skupiny ľudí za presadzovanie svojich práv a právom chránených záujmov. Osobitnú 

skupinu sociálnych intervencií tvoria úverové nástroje (napr. zvýhodnené úvery a pôžičky pre 

vybrané skupiny ľudí), či rozličné cenové regulácie pri vybraných tovaroch a službách. V. 

Stanek  a kol. (2008) všetky tieto rôznorodé formy podpory a pomoci nazývajú ako nástroje 

sociálnej politiky. Práve pre ich vysokú rôznorodosť je prospešné typologizovať sociálne 

intervencie podľa určitých vybraných kritérií.   

1.3.1 Dichotomická povaha typológií sociálnych intervencií 

Ako v ďalšom texte ukážeme, typológie sociálnych intervencií spravidla stavajú na 

uplatňovaní dichotomického princípu. Tento je zjavný už zo základných teoretických 

prístupov k tvorbe a uplatňovaniu sociálnych intervencií. G. S. Hutchinson (2013) delí tieto 

prístupy do dvoch skupín s rozličnými implikáciami pre prax: 

a) deduktívny prístup (deductive approach) – vychádza z textov formálnych dokumentov 

(napr. záväzkov OSN Dohovorov, iných zdrojov primárneho práva, ale aj zo schválených 

strategických a koncepčných dokumentov, akčných plánov), na základe ktorých sa 

identifikujú ich implikácie pre prax. Sociálne intervencie (opatrenia a programy) sa 

odvodzujú od platnej legislatívy, a teda práv a povinností, ktoré sa podľa nej ustanovujú 

ľuďom v rozličných situáciách. Hlavná úloha sociálnej práce sa vymedzuje deduktívne, 

teda ako „...zosúladenie služieb s posúdenými potrebami“ (Hutchinson, 2013: 459), bez 

dôslednejšieho prístupu k osobám ako k indivíduám a občanom s  plnými právami. 

Sociálne intervencie stavajú na existencii dopredu vymedzených opatrení a pravidiel, 

ktorým sa „prispôsobuje“ žiadosť klienta/tky o riešenie jeho/jej čiastkového problému 

a posudzuje sa, či je oprávnený/á k uspokojeniu svojej žiadosti, a teda k realizácii 

intervencie (Musil, 2013a). Prístup je teoreticky zakotvený v základných tézach sociálneho 

a právneho konštruktivizmu, osobitne v téze o typologizácii reality, na základe ktorej sa 
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inštitucionalizujú  a habitualizujú určité formy sociálnych intervencií pre určité životné 

situácie a spôsoby správania ľudí (Navrátil, 2013). Pravidlá poskytovania sociálnych 

intervencií existujú „dopredu“ a určujú základnú optiku prístupu sociálneho pracovníka 

a pracovníčky k posudzovaniu čiastkových aspektov životnej situácie osoby so zdravotným 

postihnutím (či osoby v inom type sociálneho rizika). Súladnosť existujúcich pravidiel 

s konštruovanými aspektmi životnej situácie posudzovanej osoby vytvára právny základ 

pre ne/poskytnutie sociálnej intervencie. 

b) Induktívny prístup (inductive approach) - vychádza primárne z individualizovaných 

a autentických problémov konkrétnej osoby, ktoré sa následne artikulujú v ľudsko-právnej 

optike a vzťahujú sa k politickej dimenzii. Induktívny prístup a jemu zodpovedajúce 

situačne dizajnované riešenia tak nepripúšťajú typizáciu situácií a riešení, či generalizáciu 

prístupov k nejakej skupine ľudí na základe určitého spoločného znaku (napr. prítomnosti 

zdravotného postihnutia; World, 2011). Induktívny prístup tak má teoreticky bližšie 

k objektivizmu stavajúcom na rešpekte k existencii nezávislej reality sociálnej situácie 

človeka (voľne podľa Navrátil, 2013), ktorú nemožno zväzovať dopredu stanovenými 

sociálnymi a právne konštruovanými pravidlami.  

Uvedené prístupy korešpondujú s dostupnými typológiami sociálnych intervencií rovnako 

príznačnými svojou dichotomickou povahou. L. Musil (2013) delí sociálne intervencie podľa 

dvoch kritérií: 

a) Podľa  spôsobu ich prevedenia  

Vtedy hovorí o situačne a procedurálne poňatých sociálnych intervenciách. Pri situačne 

poňatých sa pristupuje k problémom ľudí v kontexte ďalších okolností ich životnej 

situácie, posudzujú sa ich unikátne súvislosti a v nadväznosti na to sa hľadajú a aplikujú 

postupy primerané špecifickým charakteristikám tejto životnej situácie. Pri procedurálne 

poňatých sociálnych intervenciách sa k požiadavke ľudí o poskytnutie pomoci pristupuje 

ako k potrebe riešenia čiastkového problému, na riešenie  ktorého sa uplatňujú dopredu 

vymedzené druhy a formy pomoci (sociálne opatrenia, intervencie). 

b)  Podľa pomeru osobných a neosobných interakcií medzi ľuďmi, na ktorých má 

opatrenie/intervencia pôsobiť 

Vtedy autor hovorí o mikrosociálnych, mezosociálnych a makrosociálnych intervenciách. 

Mikrosociálne intervencie sú zamerané na riešenie problémov jedincov a malých skupín, v 

rámci ktorých prevládajú osobné interakcie. Mezosociálne intervencie sú určené pre 

riešenie problémov skupín alebo celých organizácií, kedy sú ľudia buď v priamom 

kontakte, ale aj nemusia byť. Makrosociálne intervencie sú zamerané na  riešenie 

problémov veľkých skupín ľudí neprepojených osobnými kontaktmi. 

Typológiu sociálnych intervencií podľa L. Musila kombinujúcu kritérium spôsobu prevedenia 

a pomeru osobných a neosobných interakcií medzi ľuďmi, na ktorých je sociálna intervencia 

zameraná, schematicky znázorňuje tabuľka. 
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Tabuľka1: Typológia sociálnych intervencií 

Procedurálna mikrosociálna Procedurálna mezosociálna Procedurálna makrosociálna 

Situačná mikrosociálna Situačná mezosociálna Situačná makrosociálna 

Zdroj: L. Musil (2013:240) 

J. Levická (2009) tiež delí sociálne intervencie podľa rozličných kritérií dichotomickej povahy: 

a) Podľa druhu kontaktu medzi klientom/tkou a sociálnym pracovníkom/čkou 

Vtedy hovorí o priamej a nepriamej intervencii. Pri priamej intervencii sociálny 

pracovník/čka zasahuje priamo do problémov klienta/tky, na základe ich osobného 

kontaktu a zmena v živote klienta/tky je priamo dôsledok tejto spolupráce. V rámci 

nepriamej intervencie nejde o osobné kontakty medzi sociálnym pracovníkom/čkou a 

klientom/tkou, ale o výkon sprievodných činností, ktoré zvyšujú celkovú efektivitu 

intervencie (napr. dokumentačné činnosti, plánovanie spolupráce, konzultácie 

s rozličnými odborníkmi a odborníčkami a koordinácia práce s nimi, zastupovanie 

klienta/tky, sieťovanie). 

b) Podľa naliehavosti konania 

Vtedy ide buď o bežnú intervenciu, viažucu sa k štandardnému konaniu sociálneho 

pracovníka/čky, alebo o krízovú intervenciu, kedy si naliehavosť situácie (napr. ohrozenie 

života alebo zdravia, výrazné ohrozenie adaptačných schopností riešiť aktuálnu situáciu) 

vyžadujú naliehavé intervenčné postupy. 

c) Podľa direktívnosti intervencie 

Môže ísť o direktívnu intervenciu, kedy zásah sociálneho pracovníka/čky mení priebeh 

udalostí (napr. ak je klient/tka vystavený/á nejakému aktuálne hroziacemu 

nebezpečenstvu), alebo o nedirektívnu intervenciu smerujúcu k tomu, aby klient/tka 

postupne a samostatne dospel/a k potrebnému rozhodnutiu. 

Ďalšie delenie môže vychádzať z povahy nástrojov sociálnej politiky, ktoré sú vo významnej 

miere základom sociálno-intervenčných zásahov. Podľa tohto kritéria možno deliť sociálne 

intervencie na dávkové schémy a individualizované/osobné služby. V zahraničí takéto 

delenie nie je bežné a používa sa všeobecný pojem verejné sociálne služby (public social 

services, Pillinger, 2001; Huber, 2006). Dávkové schémy (sociálne dávky) sa poskytujú vo 

forme peňažnej pomoci alebo podpory. Ide napr. o dávky pomoci v hmotnej núdzi 

a príspevky k dávke, o peňažné príspevky na kompenzáciu, či o štátne sociálne dávky. 

Niektoré z nich majú univerzálnu povahu (napr. štátne sociálne dávky), iné sú majetkovo 

a príjmové testované (napr. dávky pomoci v hmotnej núdzi, či peňažné príspevky na 

kompenzáciu). Individualizované/osobné služby (napr. sociálne služby pre rozličné cieľové 

skupiny, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately) majú „nehmotnú“ 

povahu a sú poskytované vo forme služby človeka človeku na základe dôsledného skúmania 

odkázanosti na takúto službu alebo opatrenie. 
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Možno uplatniť aj kritérium organizácie sociálnej intervencie v čase. Z tohto pohľadu možno 

deliť sociálne intervencie na trampolínovo a kaskádovo organizované (Repková, Langová, 

Tvarožek, 2015). Pri trampolínovo organizovaných sociálnych intervenciách  ide o proces 

jednorazového posúdenia a vyhodnotenia potrieb pomoci osobe s poruchami sociálneho 

fungovania a o poskytnutie jednorazovej intervencie s predpokladom jej trvalejšieho 

podporného účinku. Môže ísť napr. o poskytnutie preukazu pre osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím, na základe ktorého si bude uplatňovať isté druhy zliav či zvýhodnení 

v rozličných verejných službách a vzťahoch. Kaskádovo organizované sociálne intervencie sú 

založené na opakovanom procese prehodnocovania potrieb ľudí na poskytnutie sociálnej 

intervencie, v závislosti  od vyhodnocovania jej účinnosti v čase. Potreba prehodnocovania 

odráža viacero faktorov, napr. vývoj potrieb ľudí v čase, zmeny v ich životných podmienkach 

a okolnostiach, rovnako zvyšovanie sociálnych kompetencií ľudí v oblasti identifikácie 

vlastných potrieb na základe predtým poskytnutej sociálnej intervencie. Napríklad, 

poskytnutím peňažného príspevku na osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím sa jej vytvoria podmienky  pre vyššiu spoločenskú angažovanosť, čo následne 

vyvolá potrebu zvýšenia potrebného rozsahu osobnej asistencie, prípadne potrebu 

poskytnutia aj inej formy kompenzácie (napr. zabezpečenia individualizovanej prepravy 

formou peňažného príspevku na prepravu). Kaskádovo organizovaná sociálna intervencia je 

založená na  PDCA cykle (naplánuj – realizuj – over – zaveď), ktorý je prepojený výsledkom. 

Znamená to, že výsledok jednej činnosti (poskytnutia prvej sociálnej intervencie) sa stáva 

vstupom pre ďalšiu podpornú činnosť (poskytnutie ďalšej sociálnej intervencie) (Svozilová, 

2006). Podpora sociálneho fungovania človeka sa tak uskutočňuje ako špirála jednotlivých 

cyklov pomoci. V pomáhajúcich disciplínach a v praxi orientovanej na klienta/tku sa hovorí o 

uplatnení tzv. vývojovej perspektívy, ktorá uznáva zmenu ako proces viažuci sa k jednotlivým 

fázam života a prechodom medzi nimi (Villeneuve, 1997). 

Napokon využijeme delenie sociálnych intervencií podľa kritéria ne/prítomnosti 

aktivizujúceho prvku. Takéto delenie je známe napr. zo služieb zamestnanosti, v rámci 

ktorých je možné hovoriť o pasívnych opatreniach (napr. poskytnutie dávky 

v nezamestnanosti) alebo aktívnych opatreniach  (napr. poskytovanie odborného 

poradenstva, niektorého nástroja aktívnej politiky trhu práce – napr. príspevku na 

samostatnú zárobkovú činnosť, opatrení vzdelávania a prípravy pre trh práce). Iným 

príkladom podľa tohto kritéria je poskytovanie sociálnej dávky „rehabilitačné“ zo systému 

úrazového poistenia a programov pracovnej rehabilitácie s aktivizujúcim prvkom pre osoby, 

ktoré mali pracovný úraz alebo chorobu z povolania, taktiež poskytovaných v rámci systému  

úrazového poistenia. 

Podľa L. Musila (2013a) programy verejnej sociálnej politiky prevažne vykazujú črty 

procedurálnych makrosociálnych intervencií. Problémy cieľových skupín riešia nastavením 

legislatívy (právnych podmienok a pravidiel na poskytnutie nejakej sociálnej intervencie)  

alebo pravidiel distribúcie zdrojov. Takýmto programom autor vytýka, že nie sú vzájomne 

koordinované tak, aby pomoc poskytovaná jednotlivcom, rodinám a skupinám bola 
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komplexná a udržateľná. Opierajúc sa o ďalšiu odbornú spisbu odporúča, aby sociálni 

pracovníci a pracovníčky využívali najmä mikro- a mezosociálne situačné intervencie, teda 

také,“... ktoré majú být ušity na míru specifickým životním okolnostem jedinců a rodin nebo 

životním podmínkám cílových skupin či zájmových komunit v určité obci nebo organizaci“ 

(Musil, 2013: 240).  

1.3.2 Limity dichotomických typológií 

Typologizácia sociálnych intervencií podľa použitých kritérií má svoju významnú  didaktickú 

hodnotu, nakoľko pomáha orientovať sa v množstve programov a iniciatív zameraných na 

riešenie sociálnych problémov ľudí. Na strane druhej ukazuje na potrebu využívať pôvodné 

typológie reflexívne, s uvedomením si ich limitujúcich stránok a potreby vnímať  širšie 

súvislosti každej sociálnej intervencie, prípadne jej prepojenie s ostatnými. Uvedenú 

požiadavku ilustrujeme na príkladoch.  

Príklady sociálnych intervencií  

Situačná mikrosociálna intervencia: sociálno-rehabilitačný pobyt osôb  

s muskulárnou dystrofiou, členov/niek ich rodín a spriaznencov organizovaný 

občianskym združením AB zriadeným na podporu tejto cieľovej skupiny 

Situačná mezosociálna intervencia:  poskytovanie špecializovaného sociálneho 

poradenstva osobám s muskulárnou dystrofiou subjektom (napr. strešným 

občianskym združením CD) akreditovaným na tento účel. 

Situačná makrosociálna intervencia: organizovanie verejného vypočutia osôb 

s muskulárnou dystrofiou ohľadom narastajúcich problémov so zabezpečovaním 

verejnej dopravy osôb s ťažkými poruchami mobility z dôvodu muskulárnej dystrofie 

a iniciovanie zmeny národnej legislatívy. 

Procedurálna mikrosociálna intervencia: poskytnutie dotácie podľa zákona č. 

544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR na organizáciu sociálno-

rehabilitačného pobytu osôb  s muskulárnou dystrofiou, členov/niek ich rodín 

a spriaznencov organizovaný občianskym združením AB zriadeným na podporu tejto 

cieľovej skupiny 

Procedurálna mezosociálna intervencia: akreditácia strešného občianskeho 

združenia CD vykonaná na MPSVR SR na účely poskytovania špecializovaného 

poradenstva pre osoby s muskulárnou dystrofiou a ich rodiny 

Procedurálna makrosociálna intervencia: zmena zákona o dotáciách na podporu 

občianskych združení v pôsobnosti MPSVR SR 

Ako je z príkladov zrejmé, sociálne intervencie sa vzájomne typologicky prelínajú. Mnohé 

situačné mikrosociálne intervencie by často neboli možné bez procedurálnych programov 

definovaných na mezo-, či dokonca makroúrovni. Napr. väčšina občianskych združení by 
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mala problém zorganizovať sociálno-rehabilitačný pobyt pre svojich členov a členky (situačný 

mikrosociálny program) bez toho, aby neboli na tieto účely podporené z dotačného 

programu fungujúceho na vládnej úrovni (procedurálny makrosociálny program). Nemohli by 

poskytovať špecializované sociálne poradenstvo špecifickej cieľovej skupine (situačný 

mezosociálny program) bez získania potrebnej akreditácie na vykonávanie tejto odbornej 

činnosti (procedurálny mezosociálny program). Na limity dichotomizácie typov sociálnych 

intervencií poukazuje aj sám L. Musil (2013). Podľa autora pôvodne procedurálna logika 

verejných programov definovaných napr. na makroúrovni sa môže následne využiť na 

miestnej až organizačnej úrovni ako cielená a situačná podpora pre veľmi konkrétnu skupinu 

ľudí. Môže však platiť aj opačný efekt, keď pôvodne situačne nastavená intervencia pre 

jednotlivcov či malé skupiny sa napokon nezrealizuje a jej potenciál na mikroúrovni sa stratí. 

Niekedy je problematické, ak vôbec možné, jednoznačne zaradiť nejaký program verejnej 

politiky, sociálnu intervenciu ako program na jednej konkrétnej úrovni, či program 

jednoznačne procedurálnej vs. situačnej povahy. Môže to byť spôsobené nielen jeho 

charakteristikami, ale aj faktormi vzájomnej podmienenosti a časovej postupnosti účinkov 

programov na jednotlivých úrovniach. Príkladom môže byť schéma záruky pre mladých. 

Vzájomná podmienenosť a časová postupnosť schémy „Záruka pre mladých“ 

K tomu, aby konkrétny zamestnávateľ vytvoril pre konkrétneho mladého človeka do 

29 rokov veku za stanovených podmienok získania verejnej podpory nové pracovné 

miesto, bolo na európskej úrovni prijaté oznámenie „Spoločne pre mladých ľudí 

Európy - Výzva na prijatie opatrení proti nezamestnanosti mládeže“ (procedurálna 

makrosociálna intervencia). Následne bol pre národné účely schválený Operačný 

program „Ľudské zdroje“, ktorého jednou z priorít je aj podpora zamestnávania 

mladých ľudí do 29 rokov veku (procedurálna makrosociálna intervencia). Na 

základe výzvy v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ zamestnávateľ 

bude môcť získať z verejných zdrojov napr. podporu na zabezpečenie 

mentorovaného zapracovania a praxe mladého človeka u zamestnávateľa (situačná 

mikrosociálna intervencia). 

Pre účely ďalších častí učebnice sa budeme o princíp vzájomnej podmienenosti a časovej 

nadväznosti účinkov jednotlivých programov dokonca opierať, nakoľko práve to sú 

východiská, na ktorých súčasná sociálna politika stavia: aby boli jednotlivé sociálne programy 

(intervencie) vecne, teda sektorovo a úrovňovo čo najviac previazané.  
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Otázky a úlohy ku kapitole 1 

 Vysvetlite všeobecný význam teórie ukotvenia pre problematiku prameňov sociálnych 

intervencií a sociálneho výskumu 

 Čo znamená, že pojem “sociálna intervencia” je mostíkom medzi pojmami sociálna 

politika a sociálna práca? Cez aký teoretický koncept sa táto mediačná pozícia pojmu 

sociálna intervencia presadzuje? 

 Uveďte nejaký príklad sociálnej intervencie s použitím viacerých kritérií, podľa ktorých sa 

sociálne intervencie typologizujú 

 Uveďte nejaký príklad sociálnej intervencie, na ktorú je ťažké využiť uvedené 

typologizačné kritériá. Zdôvodnite, prečo je to tak. 
 Vysvetlite na príklade vlastnej práce a cieľovej skupiny, ktorej sa venujete, ako sa 

prelínajú aspekty jednotlivca a aspekty podmienok života v posudzovaní jeho životnej 

situácie a v hľadaní intervenčných nástrojov podpory jeho sociálneho fungovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


