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2 Sociálna politika a sociálna práca ako vzájomne sa podmieňujúce 

disciplíny 

Zameranie kapitoly 

V tejto kapitole nadviažeme na vzťahy pojmov sociálna politika, sociálna práca a sociálna 

intervencia. Ukážeme, ako sú vzťahy medzi sociálnou politikou a sociálnou prácou 

tematizované v odbornej spisbe, v čom sú ich hodnotové podobnosti, ale aj rozdielnosti pri 

samotnom výkone sociálnej práce (t.j. pri uplatňovaní sociálnych intervencií). Zdôrazníme 

význam komplementarity sociálnej politiky a sociálnej práce a potreby prijať dvojaké záväzky 

sociálnej práce – záväzky priamej pomoci človeku a zároveň záväzky prispôsobovania sa 

pravidlám pre poskytovanie tejto pomoci definovaným často práve cez systematiku sociálnej 

politiky a jej nástrojov.  

2.1 Prístupy k sociálnej politike 

Problematika sociálnych intervencií bezprostredne súvisí s otázkou vymedzenia vzťahov 

medzi sociálnou politikou a sociálnou prácou, či inými pomáhajúcimi disciplínami. Tieto 

vzťahy sú východiskovo podmienené rozličnými prístupmi k vymedzeniu sociálnej politiky 

ako takej. Podľa M. Beblavého (2009) existuje viacero perspektív (prístupov), z akých možno 

nahliadať na sociálnu politiku. Autor hovorí o troch možných prístupoch: 

a) ekonomický prístup: zohľadňuje obmedzené verejné zdroje, z dôvodu čoho sa musia robiť 

také voľby (stanovovať také priority), ktoré sú najdôležitejšie. Kľúčovými kritériami 

hodnotenia opatrení sociálnej politiky sa preto stávajú efektívnosť a modelovanie 

správania ľudí tak, aby sa usmernilo ich konanie želaným spôsobom a aby sa prijímali 

racionálne rozhodnutia. Ekonomické transakcie sú v rámci takéhoto prístupu separované 

od sociálnych vzťahov, vzťahov blízkosti a prirodzenej výmeny (napr. v rodine) a sú 

založené na racionálnej kalkulácii jednotlivcov (Granovetter, 1985). Ekonomický prístup 

v sociálnej politike nahliada na blahobyt spoločnosti ako celku, bez schopnosti bližšie 

analyzovať dopady politík na špecifické skupiny ľudí (Beblavý, 2009), 

b) sociologický prístup: na rozdiel od ekonomického prístupu nahliada  na človeka najmä ako 

na jednotlivca pôsobiaceho v rozličných skupinách, ktoré rozličným spôsobom ovplyvňujú 

jeho životné voľby a rozhodnutia. Na limitovanosť čisto ekonomického prístupu pre 

potreby výkladu a formovania sociálnej politiky poukazuje D. Gerbery (2015). 

Autor upriamuje pozornosť na ekonomickú sociológiu ako významnú disciplínu, ktorá v 

posledných dekádach 20. storočia zaznamenala svoju renesanciu, a to vďaka konceptu 

ukotvenia. Aj keď je tento koncept vykladaný rozličným spôsobom (napr. výklad K. 

Polanyiho, či M. Granovettera), v skutočnosti poskytuje spoločné najvšeobecnejšie 

poučenie, že ekonomické fenomény je potrebné vždy skúmať v ich sociálnom kontexte. 

Ponúka východisko a zastrešenie pre analýzy, ktoré sa vyhýbajú mechanistickému 

a redukcionistickému výkladu ekonomického života,  a zároveň, „...pomáha udržiavať pri 
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živote citlivosť voči rozmanitosti foriem sociálneho poriadku a sociálnej solidarity“ 

(Gerbery, 2015:107). M. Beblavý (2009) síce upozorňuje, že sociologický prístup založený  

na koncepte ukotvenosti trpí nižšou mierou normatívnosti, možnosťou stanovovania 

konkrétnych a merateľných odporúčaní. Na strane druhej ho však považuje za citlivejší k 

dôsledkom sociálno-politických rozhodnutí na špecifické sociálne skupiny, 

c) politologický prístup: vychádza z konfliktu skupinových záujmov a prístupov jednotlivých 

politických zoskupení k riešeniu sociálnych problémov ľudí a zisky týchto zoskupení skúma 

práve cez opatrenia sociálnej politiky. 

M. Beblavý favorizuje kombináciu všetkých troch prístupov, vďaka ktorým, podľa autora, 

„...tvorcovia sociálnej politiky... môžu získať skutočne najlepší obraz o stave spoločnosti“ 

(Beblavý, 2009:10).  

Príklad: „Integrované motivácie“ pri zabezpečovaní opatrovania blízkych osôb 

Podľa platnej legislatívy je možné poskytovať osobám, ktoré opatrujú svojich 

blízkych, peňažný príspevok na opatrovanie. S ohľadom na výšku tejto sociálnej 

dávky a rozsah sociálnej ochrany ľudí pri jej poberaní, by mala sociálna politika 

motivovať neformálne opatrujúce osoby k návratu na riadny trh práce (ekonomický 

prístup) a zverenie opatrovania niekomu inému. Rozhodovanie takýchto ľudí však 

často vychádza z ukotvenosti v silných rodinných štruktúrach a vzťahoch a potreby 

postarať sa o blízkeho (sociologický prístup), a to napriek oslabeniu ekonomického 

statutu opatrujúcej osoby.  Problematika  podpory rodinného opatrovania sa tak 

stáva dôležitou politologickou otázkou, zameranou na skúmanie prístupov 

jednotlivých strán a záujmových zoskupení pri jej riešení a na politické ne/zisky 

z prijatia jednotlivých riešení. 

Z hľadiska skúmania vzťahov medzi sociálnou politikou a sociálnou prácou je opodstatnené 

identifikovať aj prístup, ktorý možno nazvať ako akčný (alternatívne by sa dali využiť 

pomenovania ako pomáhajúci, aplikačný, individualizovaný). V skutočnosti nejde o ďalší 

prístup (na rovnakej úrovni všeobecnosti ako predchádzajúce), ale o prístup, ktorý je 

umiestnený na priesečníku existujúcich. Je založený na dimenzii „akcie“, kedy sa schválené 

sociálno-politické dokumenty premietajú/aplikujú do priamych výkonov (sociálnych 

intervencií) poskytovaných jednotlivcom, rodinám, skupinám, komunitám. V najširšom slova 

zmysle ide o tzv. sociálne akcie, ktoré sa využívajú na presadzovanie širokej škály záujmov 

jednotlivcov a skupín. Môže ísť o zmeny na úrovni národnej legislatívy (napr. zmena výšky 

štátnej sociálnej dávky), až po potrebu sanácie krízovej situácie konkrétneho človeka napr. 

z dôvodu straty prístrešia (Musil, 2013b). V príklade, ktorý sme uviedli vyššie, ide o doplnenie 

dimenzie konkrétnej situácie, kedy sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie 

a o špecifikáciu činiteľov zmeny. Skúma sa, ako uvedená sociálna intervencia (peňažný 

príspevok) skutočne pomáha riešiť situáciu v konkrétnej opatrujúcej rodine (činiteľmi zmeny 

sú opatrovaná a opatrujúca osoba, či celý rodinný kontext), prípadne, aké ďalšie intervenčné 
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nástroje by boli potrebné (napr. poskytnutie odľahčovacej služby, poradenstva pre 

opatrujúcu osobu, či podporu sebaobhajovacích práv opatrovanej osoby). Pozíciu akčného 

(pomáhajúceho, aplikačného, individualizovaného) prístupu v kontexte iných prístupov 

znázorňuje schéma. 

Schéma2: Akčný (pomáhajúci) prístup k sociálnej politike 

 

Zdroj: autorka 

Akčný (pomáhajúci) prístup k sociálnej politike stavia na sociálno-ekologickej teórii. V rámci 

nej sa do pomáhajúcej praxe premietajú ako vstupy nielen očakávania na prijímanie 

racionálnych rozhodnutí ľudí, s ohľadom na obmedzené zdroje (ekonomické aspekty), 

zakotvenosť správania ľudí a ich rozhodnutí v sociálnych štruktúrach (sociologické aspekty) a 

výsledky presadzovania záujmových skupín cez opatrenia sociálnej politiky (politický aspekt). 

V zmysle ekologicky orientovanej praxe ide v rámci aplikácie konkrétnej sociálnej intervencie 

aj o systém činiteľa zmien (napr. sociálny pracovník/čka), systém klienta/tky (človek, ktorý 

má z intervencie profitovať), systém akcie (spolupráca rozličných relevantných subjektov pri 

dosahovaní zmeny) a systém cieľov (súbor zmien, ktoré majú nastať na všetkých potrebných 

úrovniach, aby bol naplnený cieľ a účel sociálnej intervencie) (Pincus, Minahan, 1073; in 

Matoušek, 2013b). Všetky tieto činitele dávajú akčnému prístupu charakter 

individualizovanej akcie (individualizovanej v zmysle osobitostí prijímateľa sociálnej 

intervencie, ktorým môže byť nielen jednotlivec, ale aj skupina či komunita). 
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2.2 Diverzita pomáhajúcich disciplín v sociálnej oblasti 

Osobitný vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce ako druhu pomáhajúcej praxe sme  

demonštrovali aj osobitným vplyvom induktívneho a deduktívneho prístupu /teórie na 

tvorbu sociálnych intervencií, s poukazmi na implikácie tohto delenia do praxe sociálnej 

práce, prípadne iných disciplín. A pri dovetku: “...prípadne iných disciplín...“ sa krátko 

pristavíme. Do osobitnej pozornosti je potrebné dať skutočnosť, že intervencie realizované 

v rámci uplatňovania rôznorodých nástrojov sociálnej politiky nevykonávajú len sociálni 

pracovníci a pracovníčky, ale aj odborníci a odborníčky z iných, najmä pomáhajúcich 

disciplín.  

Diverzita odborných činností a profesií pri poskytovaní sociálnych intervencií 

Prvý profesijný zákon v sociálnej oblasti – zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci 

a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí 

a rodiny - neupravuje v sociálnej sfére len pôsobenie sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok, ale aj iných odborníkov a odborníčok, napr. z oblasti psychológie, 

práva, zdravotníckych, pedagogických disciplín, sociológie či verejnej správy. 

Všetkým týmto sa priznáva osobitná pozícia pri aplikovaní sociálnych intervencií, 

teda opatrení zameraných na podporu riešenia sociálnych problémov ľudí. Napr. 

v pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím sa neangažujú len sociálni 

pracovníci a pracovníčky, ale aj osoby s kvalifikáciou v oblasti sociálnej rehabilitácie, 

rozličných terapií, ošetrovateľských činností, univerzálneho navrhovania či 

tlmočenia. Na strane druhej, v sociálnej oblasti sú vysoko špecializované odborné 

činnosti, ktoré môžu v zmysle platnej legislatívy vykonávať len  sociálni pracovníci 

a pracovníčky (napr. výkon sociálnych posudkových činností, či činností na úseku 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately). 

L. Musil (2003) hovorí o komplexe pomáhajúcej praxe, v rámci ktorej má sociálna práca 

predsa len osobitné postavenie. Kým rozliční špecialisti a špecialistky sa v rámci pomáhania 

zameriavajú na kompenzáciu alebo nápravu len niektorých, čiastkových problémov a bariér 

zvládania života jednotlivcov alebo skupín, predmetom intervencie sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok je životná situácia jednotlivca alebo skupiny ako celok. Profesionálne sú 

viazaní/é rozpoznávaním všetkých bariér jej zvládania a premyslením súvislostí medzi nimi. 

Práve zameranosť na vzájomnú podmienenosť rôznorodých okolností životnej situácie 

osoby, či skupiny ľudí následne vedie k potrebe spolupráce sociálneho pracovníka/čky 

s  odborníkmi a odborníčkami z iných odborov pomáhajúcej praxe. 

Špecifickú pozíciu odborníkov a odborníčok z oblasti sociálnej práce v rámci komplexu 

pomáhajúcej praxe vyzdvihuje aj J. Levická (2009). Autorka prirodzene spája aplikáciu 

sociálnych  intervencií (v zmysle „vstupu do problémov klienta“) práve s ich odbornou 

profesionalizovanou činnosťou. Ako uvádza „... v tomto zmysle možno hľadať informácie 

o sociálnej intervencii v samých počiatkoch sociálnej práce, ba ešte o niečo skôr“ (Levická, 
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2009:125). Zároveň však pripomína možné negatívne súvislosti priraďovania, až 

stotožňovania sociálnych intervencií s cielenými a regulatívnymi opatreniami sociálnej 

politiky (od toho spojenie „sociálno-politické intervencie“). Tieto môžu ľudia za určitých 

okolností vnímať ako obmedzujúce, zbavujúce jednotlivcov slobody a ako nežiaducu kontrolu 

štátu a jeho orgánov. Dokonca aj spôsob, akým sú vzťahy medzi sociálnou politikou  

a sociálnou prácou v odbornej literatúre popisované a interpretované, môže, aj keď 

nezámerne, podporovať predstavu o ich dichotomickom, až protirečivom vzťahu.  M. Smutek 

(2013) poukazuje na dva protipólne modely, ktoré  možno v rámci tejto diskusie 

identifikovať: 

(1)  legalistický model, podľa ktorého sociálni pracovníci a pracovníčky iba vykonávajú 

sociálnu legislatívu (právo) v praxi, sledujú ustanovené procedúry, bez dôslednejšej 

orientácie na uplatňovanie individuálneho prístupu k človeku;  

(2)  model etickej povinnosti starať sa, podľa ktorého by sociálna práca mala byť viac, ako 

jednoduché vykonávanie inštrumentálnej racionality sociálnej politiky, viac ako sledovanie 

predpísaných procedúr. Malo by v nej ísť o vytváranie priestoru pre to, čo je morálne 

žiaduce. 

Aj keď by sa zdalo, že optika situačne ladených a induktívne založených sociálnych intervencií 

realizovaných v rámci modelu etickej povinnosti starať sa je pre pomáhajúcu prax 

príťažlivejšia ako prax založená na sociálno-politických reguláciách (dokumentoch, 

zákonoch), napokon sa odborníci a odborníčky prikláňajú k potrebe vnímať ich vo 

vzájomnom prepojení a podmieňovaní. Sám M. Smutek (2013) vo svojej práci identifikuje 

spoločné východiská sociálnej politiky i sociálnej práce. Podľa autora sú nimi etika, legitimita 

a snaha o racionalitu sociálnych intervencií. Zároveň však pripúšťa, že dosah a cieľové 

skupiny oboch disciplín sú iné. V prípade sociálnej politiky slúžia sociálne intervencie na 

riešenie  sociálnych problémov ľudí a zmenu ich širšieho prostredia (obce, mesta, regiónu, 

štátu, nadnárodného spoločenstva). Sociálna práca zasa legitimizuje svoju existenciu (teda 

právo intervenovať, zasahovať) smerovaním na riešenie nepriaznivej životnej situácie 

konkrétnych ľudí, na podporu ich schopností opätovne nadobudnúť rovnováhu v sociálnom 

fungovaní (Navrátil, 2013). O. Matoušek (2013) alternatívnym, ale obsahovo príbuzným 

spôsobom, používa koncept sociálnej situácie/sociálnej udalosti, pri ktorej sa predpokladá, že 

ju človek nezvládne vlastnými silami alebo ju zvládne len obtiažne a preto potrebuje nejakú 

formu sociálnej intervencie. Autor dokonca využíva koncept sociálnej situácie/sociálnej 

udalosti na účely vyjadrenia dištinkcie k pojmu potreba (v psychologickom slova zmysle) ako 

základu psychologickej intervencie (Repková, 2015). 

Jednotu komplementarity a  dištinktívnosti disciplín sociálna politika a sociálna práca 

znázorňuje schéma. 
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Schéma3: Jednota komplementarity a dištinktívnosti sociálnej politiky a sociálnej práce 

 

Zdroj: autorka 

Sociálna politika je  východiskom pre sociálnu prácu, nakoľko všeobecnejšie poňaté 

opatrenia sociálnej politiky sa účelne integrujú do individualizovaných životných situácií ľudí 

a pomáhajú ich riešiť. Platí ale aj opačne podmieňovací vzťah, kedy sa variabilné skúsenosti 

z  nepriaznivých životných situácií ľudí vzťahujú k nejakému širšiemu sociálnemu problému, 

zovšeobecňujú sa v ňom a zámerne sa hľadajú sociálno-politické nástroje na ich riešenie 

(voľne podľa Musil, 2003).  

K nevyhnutnosti rešpektovať podmieňujúce vzťahy vonkajších regulácií (sociálna politika) 

a praktického výkonu (sociálna práca) sa vyjadruje aj H. G. Hutchinson (2013). Podľa autora 

je potrebné, aby sociálni pracovníci a pracovníčky rešpektovali právne a organizačné pravidlá 

a podmienky, v ktorých pôsobia. Zároveň sa však očakáva, že budú kriticky reflektovali svoju 

vlastnú prax  vychádzajúcu z unikátneho životného kontextu konkrétnej osoby. Podľa R. 

Janebovej (2013) sociálni pracovníci a pracovníčky sú, a čím ďalej tým intenzívnejšie budú, 

viazaní/é dvomi typmi záväzkov: na jednej strane záujmami a potrebami ľudí, na strane 

druhej zodpovednosť voči spoločnosti, ktorej hodnoty a normy majú v spoločnosti 

presadzovať. Ako autorka uvádza: „Přijetí dvojznačného závazku sociální práce je 

předpokladem spoločensky legitimní sociální práce“ (Janebová, 2013:129). Z predstaveného 

odborného prístupu vychádza aj podstata a účel tejto učebnice, v ktorej má autorka ambíciu 

prehľadovým spôsobom napomôcť identifikovať procedurálne východiská sociálnych 

intervencií (dokumenty) vymedzené ako pramene pre situačne organizovanú a aplikovanú 

prax sociálnej práce. 

Etika, legitimita a racionalita sociálnych intervencií 

SOCIÁLNA POLITIKA:  

- dokumenty, pravidlá a zameranie 
na sociálne problémy  

   

- deduktívne a procedurálne ladené 
postupy 

SOCIÁLNA PRÁCA: 

- zameranie na indviduálneho 
človeka, na nepriaznivé sociálne 

situácie ľudí 

 

- induktívne a situačne ladené 
postupy 
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Otázky a úlohy ku kapitole 2 

 Vysvetlite vzťah jednotlivých prístupov k sociálnej politike 

 Prečo sa nevzťahujú sociálne intervencie len k sociálnej práci, ale aj k iným pomáhajúcim 

disciplínam? 

 Ako sa prejavuje dvojitý záväzok sociálnej práce v kontexte sociálnej politiky? 

 Vymenujte niekoľko dôležitých aspektov Vašej práce (diplomovej, dizertačnej, inej), v 

ktorých sa premieta komplementarita a zároveň dištinktívnosť sociálnej politiky a 

sociálnej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


