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3 Legitimita sociálnych intervencií 

Zameranie kapitoly 

V tretej kapitole sa budeme bližšie zaoberať otázkou legitimity sociálnych intervencií. 

Oprávnenosť k užívaniu moci a autority budeme vzťahovať k viacerým aspektom legitimity: 

k legitimite prijatých sociálno-politických dokumentov, ktoré sú prameňom sociálnych 

intervencií; rovnako k legitimite samotných sociálnych intervencií voči konkrétnym osobám, 

skupinám či komunitám v podpore ich sociálneho fungovania. Predstavíme základné 

mechanizmy legitimity, ktorými sa presadzuje v rámci oboch pomenovaných aspektov.  

 

3.1 Vymedzenie legitimity 

V súčasnosti sa problematikou legitimity zaoberajú odborníci a odborníčky z rozličných 

disciplín a z rozličných uhlov pohľadu. V prvej kapitole sme legitimitu sociálnych intervencií 

vymedzili  všeobecne ako oprávnenosť, uznanie práva na zásah do života jednotlivcov, rodín, 

skupín a komunít pri riešení problémov ich sociálneho fungovania. Tento, aj keď pomerne 

jasný kontext, otvára otázku legitimity vo viacerých aspektoch:  

a) z aspektu legitimity (vôbec) zasahovať cez sociálne intervencie do života ľudí 

a ovplyvňovať ich voľby (najširší koncept legitimity), 

b z aspektu legitimity sociálno-politických dokumentov, na ktorých sociálne intervencie 

stavajú (v ktorých sú ukotvené),  

c) z hľadiska legitimity prevedenia samotných sociálnych intervencií (úzky koncept 

legitimity).  

Tomu zodpovedajú aj základné otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede: 

(1) Existuje zhoda na tom, že je legitímne cez sociálno-politické intervencie vstupovať do 

života ľudí a ovplyvňovať ich individuálne, skupinové voľby? 

(2) Na základe čoho možno považovať všeobecné sociálno-politické dokumenty, o ktoré sa 

majú opierať konkrétne  sociálne intervencie, za legitímne? 

(3) Na základe čoho možno považovať konkrétnu sociálnu intervenciu (pomáhajúcu prax, 

zásah do života jedinca, rodiny, skupiny, komunity) za legitímnu?  

3.2 Legitimita zasahovania do života ľudí (všeobecne) 

Podľa E. Sičákovej – Beblavej (2015) neexistuje v odbornej diskusii všeobecná zhoda v tom, 

aká je vhodná miera  verejných intervencií do života ľudí. Niektorí odborníci/čky presadzujú 

stratégiu, že je lepšie menej intervenovať, iní/é sa zastávajú vyššej miery angažovania 

verejnej moci. Autori a autorky Svetovej rozvojovej správy 2015 si kladú zásadnú otázku: 
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„Prečo by mali vlády formovať/tvarovať individuálne voľby?“ (World, 2014:202)5 Odpoveď 

môže byť dôležitá pre poskytnutie voľnejšieho priestoru ľuďom na vykonávanie slobodných, 

čo najmenej ovplyvňovaných volieb. Rovnako však môže poslúžiť na ochranu tých, ktorých 

slobodné voľby sú limitované nedostupnými informáciami alebo nerovnomerne 

distribuovanými životnými šancami. Odpoveď Svetovej banky je pomerne jasná: k vládnym 

vonkajším sociálnym intervenciám voči jednotlivcom a skupinám by malo dochádzať vtedy, 

keď by neangažovanosť vlád, situačné rámcovanie volieb jednotlivcov a sociálna prax viedli 

k ich pretrvávajúcej chudobe, vylúčeniu a nerovnostiam. Ako ďalej autori a autorky správy 

uvádzajú, „...neangažovanosť vlád nevedie automaticky k otvoreniu priestoru pre 

individuálne slobodné voľby ľudí. Ľudia sa skôr stávajú k strate ich slobody ľahostajní“ 

(World, 2014:203). 

Z hľadiska pomáhajúcich disciplín sa  nejaví ako kľúčová otázka, či intervenovať alebo nie. Ide 

skôr o to, akým spôsobom intervenovať, aby bol zachovaný najlepší záujem osoby, na ktorú 

je intervencia zameraná. Aby nedochádzalo k presadzovaniu verejnej moci pri ovplyvňovaní 

ľudí v súlade so zámerom verejnej moci (Janebová, 2013), smerom k  sebareprodukcii 

a sebapotvrdzovaniu verejnej moci a jej inštitúcií (Levická, 2009). A tomu sa budeme venovať 

v texte zameranom na legitimitu sociálnych intervencií.  

3.3 Legitimita sociálno-politických dokumentov 

Podľa tradičnej Weberovej teórie legitímneho panstva (in Veľký, 1996) by sa dalo 

predpokladať, že sociálno-politické dokumenty sú legitímne preto, lebo ich pripravujú 

a schvaľujú inštitúcie, ktoré sú na to určené a špecializované (napr. špecializované tímy 

ministerstiev, iných štátnych organizácií, iných organizácii verejnej správy, vedecko-

výskumných a iných špecializovaných inštitúcií). Že sa ich prípravou zaoberajú odborníci 

a odborníčky, od ktorých sa očakáva špičková expertíza v oblasti, ktorú dokumenty upravujú. 

K pochopeniu tohto mechanizmu napomáha predovšetkým výklad  výkonu moci a autority 

na základe racionálneho dôvodu, teda uplatňovania kompetencií formálnych inštitúcií často 

upravených priamo v zákone.  

V súčasnosti sa však rozhodnutiam založeným prevažne na „jednostrannej odbornosti“ a na 

nerešpektovaní aj iného druhu skúsenosti začína vytýkať tzv. medzera legitimity (legitimacy 

gap). Táto spočíva v nízkej oprávnenosti prijatých programových dokumentov a prioritných 

cieľov v očiach kľúčových hráčov, ktorí ich považujú za veľmi všeobecné, nekonkretizujúce 

zdroje a zodpovednosti za napĺňanie ustanovených cieľov. Iným zdrojom spochybňovania 

legitimity programov a dokumentov je ich slabá previazanosť na jednotlivé úrovne riadenia 

a výkonu verejnej správy a absencia spolupráce všetkých kľúčových subjektov pri ich 

implementácii. Vtedy autori hovoria o výkonovej medzere (performance gap) (Lendvai, 2004, 

in Sirovátka, 2006). Výkonová medzera i medzera legitimity sa kritizujú najmä z dôvodu, že 

                                                           
5
 World Developmental Report 2015: Mind, Society, and Behavior. Dostupné on-line: 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015  

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015
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ponechávajú príliš veľký priestor pre vplyv aktuálnych politických priorít, 

stanoveného politického cyklu a zakladajú málo udržateľné riešenia.  

Príklad: Zákon o sociálnych službách – výhrada medzery legitimity 

S účinnosťou od 1. januára 2009 platí v podmienkach Slovenska historicky prvá 

samostatná právna úprava sociálnych služieb. Prijatím zákona o sociálnych službách 

sa formálne zavŕšil proces ich decentralizácie, s posilnením kompetencií 

samosprávnych orgánov pri preberaní zodpovednosti za sociálne služby 

poskytované občanom svojho samosprávneho územia. Napriek presadeniu 

mnohých moderných myšlienok a ľudsko-právneho prístupu k sociálnych službám sa 

zákonu doposiaľ vytýka medzera legitimity pre jeho nezosúladenosť s fiškálnou 

decentralizáciou (zosúladenie získaných samosprávnych kompetencií s primeraným 

financovaním samosprávy pre účely plnenia tohto verejného záväzku). 

Jednou z ciest, ako zabraňovať výkonovým medzerám a medzerám legitimity, je využívať  

mechanizmy otvoreného a participatívneho vládnutia založené na účasti a koordinácii 

činnosti jednotlivých úrovní sociálnej politiky a na tvorbe sietí spolupracujúcich aktérov. 

V odbornej literatúre sa hovorí aj o tzv. novom vládnutí/riadení (new governance). Jeho 

koncept sa začal intenzívne budovať v 90. rokov minulého storočia ako teoretický základ pre 

implementáciu vĺn vládnych reforiem zameraných na problematiku spravovania verejných 

vecí. Vychádza z kritiky prístupov založených na východisku, že vládnutie v oblasti verejných 

vecí by mala zabezpečovať predovšetkým vláda a jej špecializované inštitúcie systémom 

„zhora - nadol“6. Podľa P. Horáka (2012) je takýto prístup ochudobnený o skúmanie procesov 

spojených s vládnutím, teda o poznanie, ako sú rozličné programy na rozličných úrovniach 

plánované, administrované, realizované, či hodnotené. Tradičný prístup zhora – nadol sa 

snaží zodpovedať na otázku, či vláda vládne dobre alebo zle a či je daná krajina úspešná pri 

riešení dôležitých spoločenských problémov (napr. minimalizácie sociálnych nerovností ľudí). 

Koncepcia nového otvoreného a participatívneho vládnutia naopak stavia na východisku, že 

okrem štátu sú v spravovaní verejných vecí dôležití a zodpovední aj iní  aktéri, s ktorými by 

mal štát (vláda) vytvárať rozličné komplexné siete a partnerstvá. Aj preto sa podľa K. Allen et 

al. (2011) výraz „governance“ (spravovanie, vládnutie) využíva v poslednom desaťročí najmä 

na označenie nehierarchizovaných, necentralizovaných foriem koordinácie činnosti 

verejných, súkromných, vládnych i mimovládnych organizácií. Tieto spoločne vstupujú do 

rozhodovacích procesov a sieťujú svoju činnosť na účely tvorby verejne prospešných 

dokumentov, programov a verejných politík ovplyvňujúcich prijímanie a uplatňovanie 

opatrení zameraných na riešenie sociálnych problémov ľudí. Cieľom otvoreného 

a participatívneho vládnutia je teda pripravovať širokospektrálne, čo najviac konsenzuálne, 

a teda legitímne riešenia. V tejto súvislosti je dôležitá tzv. Iniciatíva pre otvorené vládnutie, 

                                                           
6
 Takéto zúžené chápanie môže vyvolávať aj príbuznosť samotných pojmov „vláda“ (angl. government) a 

„vládnutie“ (angl. governance). 
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ku ktorej sa vláda SR prihlásila v roku 2011. V roku 2015 sa v rámci schváleného Akčného 

plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 prijala zásada, že každé ministerstvo 

(rezort)  bude ročne aspoň jednu verejnú politiku (zákon, stratégiu, koncepciu) realizovať 

participatívnym spôsobom7.   

Príklad: Participácia pri metodickej príprave implementácie podmienok kvality 

sociálnych služieb 

V roku 2015 bola participatívnym spôsobom na MPSVR SR zriadená pracovná 

skupina pre prípravu metodiky na implementáciu podmienok kvality sociálnych 

služieb. Pracovná skupina sa skladala zo zástupcov/kýň MPSVR SR, vedecko-

výskumného a akademického sektora, regionálnej a miestnej samosprávy, verejných 

a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a užívateľského sektora. Pre 

úspešnosť uplatňovania participatívneho prístupu pri tvorbe kľúčových dokumentov 

sociálno-politickej povahy je dôležité, aby boli formalizované pravidlá fungovania 

participatívnych tímov – zakladajúce dokumenty, jasné kompetencie, informačné 

toky, pravidlá účasti pri rozhodovaní, dokumentácia o činnosti, verejné 

pripomienkovanie a schvaľovanie, diseminácia. 

 

3.4 Legitimita sociálnych intervencií 

O legitimite možno uvažovať aj na úrovni konkrétnej sociálnej intervencie, kedy ide o 

zdôvodnenie oprávnenosti charakteru a rozsahu zásahu, sociálnej intervencie 

profesionála/lky voči konkrétnemu človeku alebo skupine ľudí. Ide o vymedzenie legitimity 

v  užšom slova zmysle, ako schopnosti zdôvodniť výkon vládnutia/zásahu (Veľký, 1996). 

Formulovaná je otázka, či intervencia bola poskytnutá na základe primeraného posúdenia 

sociálnej situácie konkrétneho človeka alebo skupiny ľudí, alebo či šlo o zneužitie moci. J. 

Levická (2009) sa pri odpovedi opiera o zdieľané stanovisko odbornej verejnosti z oblasti 

pomáhajúcich disciplín, že pri poskytovaní legitímnej (sociálnej) intervencie je nevyhnutné: 

 rešpektovať právo jednotlivca na určenie hraníc intervencie (hranicami intervencie sa 

môže rozumieť povaha, rozsah, miesto a čas výkonu intervencie), 

 dodržiavať ochranu sociálnej, psychickej a telesnej integrity človeka, voči ktorému sa 

intervencia uplatňuje, resp. plánuje uplatňovať, 

 v maximálne možnej miere rešpektovať právo človeka na odmietnutie pomoci formou 

navrhovanej intervencie, dodržiavať princíp dobrovoľnosti a vedomého súhlasu, 

 rešpektovať právo človeka nahliadať do dokumentácie, ktorá je o ňom v súvislosti s 

poskytovaním intervencie vedená (do jeho spisu, osobnej zložky), 

 poskytnúť človeku maximálne možný priestor na prijímanie informovaných rozhodnutí a 

preberanie zodpovednosti za vy/riešenie vlastnej nepriaznivej životnej situácie.  

                                                           
7 Bližšie viď: http://www.tretisektor.gov.sk/data/files/5582_ogp-2015_akcny-plan.pdf.  

http://www.tretisektor.gov.sk/data/files/5582_ogp-2015_akcny-plan.pdf
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Príklad: Právo odmietnuť sociálnu intervenciu (individuálne plánovanie 

v sociálnych službách) 

V rámci vytvárania podmienok pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, 

osobitne v rámci rezidenčne organizovanej starostlivosti, zákon upravuje povinnosť 

poskytovateľa mať písomne alebo audiovizuálne vypracovaný individuálny plán pre 

prijímateľa/ľku sociálnej služby. Plán vypracováva za jeho/jej aktívnej účasti, príp. za 

účasti najbližších. Napriek tomu, že ide o záujem maximálnej aktivizácie 

prijímateľa/ľky sociálnej služby, čo je významná charakteristika sociálnych 

intervencií zameraných na človeka, prijímateľ/ľka má právo takýto typ intervencie 

odmietnuť. Individuálne plánovanie sa tak stáva právom, nie povinnosťou na strane 

prijímateľa/ľky; rešpektuje sa jeho/jej slobodná vôľa, ktorá by však mala byť 

zaznamenaná písomne (štandard 2.5 prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v ZNP). 

Podľa R. Janebovej (2013) je používanie moci kľúčovým aspektom legitimity (oprávnenosti) 

alebo nelegitimity (neoprávnenosti) v sociálnej práci. Autorka formuluje požiadavku, aby boli 

sociálni pracovníci a pracovníčky vždy schopní/é a ochotní/é zdôvodňovať  svoje postupy, 

a to buď formou následnej legitimizácie (zdôvodnenie po poskytnutí intervencie) alebo 

zmluvnej legitimizácie (dohodnutie sa na sociálnej intervencii s klientmi/kami dopredu). E. 

Sičáková – Beblavá (2015) hovorí o potrebe hľadania dôkazov o tom, že intervencie majú 

také dopady, ako sa očakávalo; rovnako o potrebe umožniť verejnosti hodnotiť tie 

intervencie, ktoré sa pokúšajú o ovplyvňovanie životných rozhodnutí jednotlivcov, rodín, či 

skupín. Legitimita a úspešnosť sociálnej intervencie sa tak stávajú funkciou komplexu 

vzájomne súvisiacich faktorov, akými sú aktuálne potreby jedincov, rodín, skupín, či komunít 

v kombinácii s profesionálnymi kompetenciami (vedomosťami, zručnosťami, porozumením a 

hodnotami) pomáhajúcich profesionálov/lok (Levická, 2009). Na ich základe využívajú 

dostupné poznatky a nástroje spôsobom zodpovedajúcim najlepšiemu záujmu 

prijímateľov/liek sociálnej intervencie.  

Súčasťou zneužívania moci verených autorít, legitimity ich existencie, či rozhodnutí, ktorými 

ovplyvňujú ľudí, je, podľa J. Levickej (2009), aj nebezpečenstvo reprodukcie sociálnych 

problémov ľudí, a to cez inštitucionalizáciu profesionálneho zázemia na poskytovanie 

sociálnych intervencií. Pre ich implementáciu sa formujú špecializované multidisciplinárne 

tímy odborníkov a odborníčok, ktoré často „produkujú“ klientov a klientky svojich sociálnych 

intervencií, aby legitimizovali opodstatnenosť svojej existencie. To vedie k „patologizácii“ 

ľudí, k prehlbovaniu krízových javov a k zvyšovaniu závislosti ľudí na odborníkoch a 

odborníčkach.  
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Otázky a úlohy ku kapitole 3 

 Prečo je dôležité skúmať legitimitu intervencií sociálnych pracovníkov/čok aj cez legitimitu 

sociálno-politických dokumentov? Aký je medzi nimi vzťah a vzájomné ovplyvňovanie? 

 Ako je možné využívať koncept participatívneho vládnutia v rámci problematiky, ktorej sa 

venujete vo svojej práci? 

 V akých prípadoch môže byť problematické (komplikované) rešpektovať právo na 

slobodné a informované rozhodnutie sa pre/proti sociálnej intervencii? Modelujte krátku 

prípadovú štúdiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


