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4 Pramene sociálnych intervencií 

Zameranie kapitoly 

Štvrtá kapitola predstavuje jadro učebnice. Je zameraná na predstavene kľúčových 

prameňov sociálnych intervencií. Tieto sú delené podľa troch aspektov na materiálne, 

gnozeologické a formálne. Všetkým trom skupinám prameňov sa kapitola venuje osobitne. 

Časť zameraná na formálne pramene je doplnená prehľadovou tabuľkou, v ktorej 

sumarizujeme príklady kľúčových sociálno-politických dokumentov rozličných sektorov a na 

rozličných úrovniach. Tieto sú dôležité pre sociálnu prácu a sociálne intervencie, ktoré 

sociálna práca realizuje. 

Pramene sociálnych intervencií sme v terminologickej kapitole vymedzili z materiálneho, 

gnozeologického a formálneho hľadiska (aspektu). V ďalšom texte sa im budeme podľa 

týchto kritérií podrobnejšie venovať. 

4.1 Materiálne pramene sociálnych intervencií 

Materiálne pramene sociálnej intervencie sú zdrojom poznania ideologického, sociálno-

ekonomického, či hodnotového kontextu vzniku konkrétnej sociálnej intervencie; kontextu, 

ktorý ovplyvňuje jej formovanie, podobu a čiastočne predurčuje možnosti využívania. 

Odpovedajú na otázku: kde sa sociálne intervencie vzali, čím sú podmienené? Ide o 

kontextualizovaný zdroj poznania, ktorý sa spravidla opiera o intervenčno-prediktívnu silu 

vedecko-výskumného poznania, o aktuálny stav spoločnosti a jej problémy a je spravidla 

obsiahnutý v relevantných sociálno-politických dokumentoch. 

Skutočnosť, že sociálne intervencie bezprostredne odrážajú aktuálny stav vedeckého 

poznania a jeho prediktívnu silu do budúcnosti, že súvisia s vývojom spoločnosti a jej 

aktuálnym sociálno-politickým usporiadaním a vzťahmi, spôsobuje, že môžu mať akoby  „dve 

tváre“ (Levická, 2009):  

a) môžu byť nežiaduúcim dôsledkom vývoja spoločnosti, jej usporiadania, kríz 

a nerovnomernej distribúcie šancí pre jednotlivcov, skupiny a komunity; sociálne 

intervencie sa v tomto kontexte vymedzujú ako reakcia, odpoveď spoločnosti, osobitne 

sociálnej politiky, na nežiadúce vplyvy spoločenského vývoja, neprimerané  požiadavky 

prostredia na život ľudí a ich schopnosť vyhovieť týmto požiadavkám,  

b) môžu byť chápané aj ako korekcia - metóda umožňujúca zvládanie kríz, môžu 

predstavovať konkrétnu formu pomoci.  
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4.1.1 Sociálno-politický kontext sociálnych intervencií 

V tejto časti zrekapitulujeme, ako sa v posledných desaťročiach menila spoločnosť a aký to 

malo a má vplyv na formovanie priorít sociálnej politiky a jej dokumentov ako primárneho 

prameňa sociálnych intervencií.  

Východiskovo sa oprieme o práce J. Kellera (2007), ktorý sumarizuje dôvody sťažujúce bežné 

žitie ľudí v modernej spoločnosti. Podľa autora ide o to, že spoločnosť je stále viac abstraktná 

(fenomén generalizácie), diverzifikovaná (fenomén individualizácie), špecializovaná 

(fenomén diferenciácie) a stále viac orientovaná na cieľ/úžitok (fenomén racionalizácie). 

Jednotlivé fenomény popisuje bližšie:  

(1) Vysoká miera generalizácie sociálnych vzťahov znamená, že vzťahy sa menej a menej 

viažu ku konkrétnym ľuďom a situáciám. Vysoká formalizácia sociálnych štruktúr 

umožňuje koordinovať akcie veľkého množstva ľudí, bez ohľadu na to, kde sú. Príkladom 

sú sociálne siete ako platforma elektronickej komunikácie  veľkého množstva ľudí, ktorí by 

za bežných okolností nevstúpili do kontaktu za účelom riešiť nejakú konkrétnu situáciu v 

ich živote.  

(2)  S tým súvisí snaha o individualizáciu, kedy ľudia musia riešiť problém, ako „zostať 

v kontakte“ a vytvoriť svoju „vlastnú stopu“ v prípade, keď sa komunikácia zabezpečuje 

cez vzdialené, nie vždy viditeľné štruktúry. 

(3)   Funkčná diferenciácia znamená diferenciáciu individuálnych subsystémov spoločenského 

života (napr. ekonomického, politického, náboženského). To umožňuje efektívnejšie plniť 

spoločenské funkcie, než v tradičných oveľa univerzálnejších komunitách, kde hlavným 

spájajúcim elementom (kódom) podporujúcim sociálnu kohéziu bolo náboženstvo. To sa 

však postupne stalo iba jedným funkčným subsystémom a osobnou záležitosťou každého 

človeka.  

(4) Vysoký stupeň racionalizácie vedie k zavádzaniu mechanizmov a postupov, ktoré umožnia 

vývoj predvídať a kontrolovať. Dôsledkom je, na jednej strane, emancipácia sektorov, 

ktoré sa starajú najmä o svoju „vlastnú reprodukciu“ a pracujú/fungujú nezávisle od 

ostatných sektorov; na strane druhej ide o devalváciu/oslabenie všetkých hodnôt, ktoré 

sa nedajú vyjadriť finančne. Vývoj založený na vysokom stupni racionalizácie môže viesť 

k problémom v sektoroch ako vzdelávanie, zdravotná a sociálna starostlivosť, či kultúra. 

Tieto len problematicky sledujú svoje vlastné priority, nakoľko sú závislé na imperatíve 

ekonomického systému. 

B. Marin (2015) v kontexte politík sociálneho blahobytu hovorí o historickej postupnosti 

troch „W“ -  od warfare, cez welfare, k workfare: 

 opatrenia súvisiace s vojnou (warfare) boli budované na princípe “guns instead of butter” 

(“zbrane namiesto masla”), čo znamená, že svetový vojnový konflikt mal negatívny vplyv 

na úroveň systémov sociálnej ochrany dosiahnutú spred vojnového obdobia; len v 
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prípade vojakov a matiek s deťmi boli využívané programy “work and bread” (práca a 

chlieb)8, 

 po druhej svetovej vojne sa sociálne politiky a programy  začali sústreďovať smerom k 

welfare (blahobytu), teda na plnú zamestnanosť, férovú deľbu založenú na raste 

produktivity, na podporu príjmu proti spadnutiu do stavu chudoby, na spoľahlivý systém 

sociálneho zabezpečenia, vrátane šetrenia na dôchodok, na kvalitné vzdelávanie, 

zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Sociálny štát a jeho intervenčné schémy boli založené 

na princípe „práca, chlieb a maslo“  (work, bread and butter) so zameraním na široké 

vrstvy obyvateľstva a všeobecný blahobyt, s vyvrcholením v 70. rokoch 20. storočia 

(Beblavý, 2009:15, hovorí o rokoch 1945-1975 ako o „zlatých 30 rokov sociálneho štátu“), 

 od polovice 70. rokov sa takto široko zamerané sociálno-politické opatrenia začali meniť 

smerom ku kombinácii  workfare (naviaznosť sociálnych opatrení na prácu) s princípom 

“games and drugs” („hry a drogy”). Autor používa aj spojenie “social doughnuts” (sociálne 

hrozienka), čím poukazuje na dramatické znižovanie pokrytia populácie sociálnymi 

programami, najmä na zníženie zdrojov na zmysluplné sociálne investovanie do kvalitných 

služieb, predškolských programov, všeobecného vzdelávacieho systému, či podmienok 

lepšej integrácie osôb so zdravotným postihnutím. 

Podľa J. Kellera (2005) sociálne štáty a systémy ich sociálnych politík boli schopné bez väčších 

problémov fungovať dovtedy, kým sa mohli spoliehať na ich dva základné piliere: a) funkčný  

trh práce, ktorý bol schopný poskytovať ľuďom adekvátnu prácu, s potrebnou sociálnou 

ochranou; b) súdržnú rodinu, ktorá bola pripravená podržať svojich členov/nky v čase 

problémov. Pozícia týchto oporných pilierov sa však v priebehu desaťročí zásadne menila, 

z dôvodu čoho už nie je možné pre potreby súčasných generácií a spoločností uplatňovať 

tradičné formy sociálneho zabezpečenia z čias Bismarcka, či Beveridga. Zásadne sa  mení 

štruktúra rodiny, oslabujú sa jej schopnosti a pripravenosť pokrývať mnohé sociálne riziká na 

princípe prirodzenej rodinnej výmeny (napr. starostlivosť o odkázaných členov rodiny 

rozličného veku). Mení sa rovnako trh práce a oblasť zamestnávania (aj s ohľadom na 

globalizačné procesy), kedy samotná práca (zamestnanie) automaticky neochraňuje človeka 

a jeho rodinu pred chudobou a rizikom sociálneho vylúčenia (angl. working poor). Vznikajú 

ďalšie nové sociálne riziká, s ktorými staré systémy sociálneho zabezpečenia nemuseli 

zápasiť. Napr. nezamestnanosť mladých ľudí, ako dôsledok nerovnováh medzi potrebami 

trhu práce a systémom vzdelávania; zvyšovanie počtu osôb odkázaných na pomoci iných, 

najmä z dôvodu demografického starnutia (Keller, 2005; Beblavý, 2009; Repková, 2015).  

Na to, že ekonomický, sociálny a environmentálny vývoj spoločností je prirodzene spojený 

s produkciou nových sociálnych rizík, poukazuje aj S. M. Shardlow (2004). Autor cituje U. 

Becka (1990), podľa ktorého „...žijeme v rizikovej spoločnosti – v spoločnosti, kde úroveň 

rizika rastie“ (in Sharlow, 2004:41). Odpoveďou na tieto riziká sú stále viac regulované 

                                                           
8
 Ako uvádzajú  H. Obinger, K. Petersen (2015:135), niektorí autori a autorky považujú vojnu za významný 

podnet pre opatrenia sociálneho blahobytu („war as a pacemaker of the welfare state“). Existencia takejto 
kauzality je však podľa autorov doposiaľ systematickými komparatívnymi analýzami nepreukázaná. 
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sociálne systémy, ktoré sa spoliehajú na nové formy a podoby regulácie. V oblasti 

pomáhajúcich disciplín ide napr. o regulácie zavádzané do organizácií verejných služieb 

(napr. sociálnych služieb, či služieb zamestnanosti) vo forme zaisťovania ich efektívnosti 

prostredníctvom manažérskych postupov uplatňovaných v súkromnom sektore, v rámci 

princípov trhu. Tzv. manažerizmus ako ideológia a forma riadenia organizácií poskytujúcich 

verejné sociálne služby (Malík Holasová, Musil, 2013) sa v odbornej spisbe spája s krízou 

sociálneho štátu od 70. rokov minulého storočia, s požiadavkou efektívnosti verejného 

sektora zavádzaním trhových a obchodných praktík do činnosti organizácií fungujúcich vo 

verejnom záujme, so vznikom a pôsobením nových sociálnych rizík, či s uplatňovaním 

modelu tzv. nového riadenia verejných vecí (New Public Management/NPM). Model „NPM“ 

kladie dôraz na distribúciu politickej moci medzi rozličné úrovne spoločenských aktérov 

(vládnych i mimovládnych, centralizovaných i decentralizovaných); na potrebu stavania 

programov blahobytu na aktivizačných prvkoch a na zavádzaní  kvázi trhu (workfare prvkov, 

ako uvádza Marin, 2015). Dôraz sa ďalej kladie na nevyhnutnosť medzirezortnej 

a medziorganizačnej spolupráce subjektov fungujúcich vo forme partnerstiev, či na 

zavádzanie takých nástrojov správy verejných vecí, ktoré podnecujú interakcie medzi 

subjektmi na rozličných úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej, lokálnej) (voľne 

podľa Holasová, Musil, 2013; Šimíková, 2015). Ich spolupráca sa však dosahuje stále ťažšie 

z dôvodu stále rastúcej funkčnej diferenciácie spoločenských subsystémov tak, ako na to 

kriticky poukazuje napr. J. Keller (2007).  

Príklad funkčnej diferenciácie v kombinácii s vysokým stupňom racionalizácie 

Uplatňovanie ľudsko-právneho prístupu k otázkam zdravotného postihnutia v živote 

človeka znamená, že jednotlivé sektory (ministerstvá) prijímajú záväzky vyplývajúce 

z OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a z Národného 

programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014-2020. Fungujú ako sekundárne kontaktné miesta pre vykonávanie OSN 

Dohovoru, dôsledne podľa svojej vecnej pôsobnosti (princíp funkčnej diferenciácie). 

Na strane druhej je nevyhnutné, aby sa na opatrenia zamerané na ľudí so 

zdravotným postihnutím nahliadalo v rámci jednotnej politiky zdravotného 

postihnutia a integrovaného úsilia všetkých kľúčových aktérov (princíp 

racionalizácie). Preto vzniklo v roku 2013 tzv. hlavné kontaktné miesto pre 

problematiku vykonávanie OSN dohovoru, ktoré koordinuje činnosť sekundárnych 

kontaktných miest. Tým sa aj racionalizujú verejné prostriedky  určené na národnú 

politiku zdravotného postihnutia. Funkčná diferenciácia tak následne vyvoláva 

potrebu racionalizácie, inak sa diferencované štruktúry stávajú odtrhnutými od 

bežných potrieb ľudí a prekážkou efektívnej podpory ich uspokojovania. 

Manažerizmus v organizáciách zameraných na verejné sociálne služby vedie k orientácii na 

aplikáciu procedurálne založených sociálnych intervencií vychádzajúcich z kategorizácie 

potrieb a problémov ľudí v sociálnej núdznosti a z pomerne jasných  pravidiel rozhodovania 
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o tom, akým spôsobom možno intervenovať. Odborníci a odborníci kriticky poukazujú na to, 

že práve aplikácia týchto nástrojov a regulácií vedie ku kontrole verejných výdavkov 

podmienenej ich celkovým nedostatkom.  

Potreba kontroly verejných výdavkov, najmä v časoch ich nedostatku, sa premieta aj do 

regulácie procesov nastavovania priorít sociálnej politiky. W. Lutz (2015) v tejto súvislosti 

zdôrazňuje nevyhnutnosť zachovávať rovnováhu a mix medzi krátkodobou pomocou 

v prípade aktuálnej sociálnej núdznosti a dlhodobým investovaním do schopností ľudí 

k svojpomoci. Podľa autora, druhý menovaný aspekt bol doposiaľ v diskurzoch zameraných 

na sociálnu politiku menej zastúpený (zdôrazňovaný). Do pozornosti ponúka tézu 

„Vzdelávanie je sociálnou politikou 21. storočia“, ktorú ponúka ako základný politický slogan 

ďalšieho obdobia (Lutz, 2015:189).  Vzdelávanie ako primárna sociálna investícia smerom 

k udržateľným spoločenstvám, k znižovaniu rizika chudoby a sociálnej vylúčenosti by sa 

pritom nemalo vzťahovať len k deťom a mladých ľuďom, ale aj k stredným a starším 

generáciám, ako investovanie do prípravy na aktívne starnutie a podpory samotného 

aktívneho starnutia.  

B. Marin sa vo svojom zásadnom diele z roku 2013 „Welfare in an Idle Society?“ („Blahobyt 

v nečinnej spoločnosti?“) však pýta, ako je možné uplatňovať princípy udržateľnej 

spoločnosti a budovať priority sociálnej politiky smerom k sociálnym investíciám v situácii, 

keď sociálna politika sama svojimi účinkami vedie k mareniu tvorby zdrojov na pokrývanie 

sociálnych rizík. Podľa autora je základom programov a nástrojov podporujúcich blahobyt 

ľudí (základom sociálnych intervencií) ich zamestnanosť/práca/ekonomická aktivita 

(komodifikácia), vďaka ktorej sa vytvárajú zdroje pre zachovanie príjmu aj pre rozličné 

sociálne rizikové situácie (dekomodifikácia). B. Marin následne formuluje zásadné otázky: 

 Ako je možné udržať sociálny blahobyt pre všetkých v situácii, keď veľká skupina ľudí je 

počas svojho života neaktívna, nepracujúca?  

 Ako štedrý a udržateľný môže byť systém sociálneho blahobytu pri nízkej úrovni aktivity 

ľudí? 

 Koľko ochrany môže poskytnúť systém sociálneho zabezpečenia ľuďom, ktorí nepracovali 

dostatočne dlho a neprispievali do poistných systémov, keď stále viac ľudí počas dlhého 

obdobia svojho života je mimo platenej práce a aktivity?  

Za hlavný problém autor nepovažuje nerovnováhu medzi mladými a staršími, ale 

nerovnováhu medzi aktívnymi a neaktívnymi, medzi prácou a ne-prácou počas života 

a medzi skupinou pracujúcich, zarábajúcich a prispievajúcich a tými, ktorí sú „závislí“ 

(nepracujú a sú odkázaní na sociálne dávky a opatrenia). Vyjadruje názor, že sociálne dávky 

(starobné dôchodky, inštitút predčasného starobného dôchodku, či invalidného dôchodku) 

demoralizujú ľudí, pôsobia anti-zamestnávateľsky, erozívne. Poukazuje na to, že celkovo 

nízka miera zamestnanosti a pracovnej aktivity ľudí nie je adekvátna akcelerujúcim 

demografickým zmenám a ekonomickým výzvam. Kladie otázku, prečo nie je nastavený 

model sociálnej politiky tak, aby zabránil tendencii masívneho nárastu poberania invalidného 
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dôchodku ľudí produktívneho veku? Kriticky poukazuje na to, že uvedený nárast nie je 

podložený medicínskymi, či epidemiologickými dôkazmi o masívnom náraste výskytu 

zdravotného postihnutia medzi ľuďmi. To všetko si vyžaduje, podľa autora, uvažovať 

radikálne za horizont tradičných princípov Bismarcka a Beveridga a rekonštruovať celý 

systém blahobytu (welfare). Na základe kritiky formuloval nové princípy udržateľných 

spoločností blahobytu (Sustainable Welfare Society: New Guiding Principles): 

 Sociálny / blahobytný štát (Welfare State) sa mení na blahobytnú sociálnu spoločnosť 

(Welfare Society) 

Od 90-tych rokov sa odstupuje od zjednodušenej ideologickej dichotomizácie štát vs. trh, 

verejné vs. súkromné, sociálna ochrana vs. nezávislosť, zabezpečenie vs. sloboda, 

solidarita vs. individualizácia. Takéto protirečenia sa považujú za „zjednodušené 

ideologicky motivované protirečenia včerajška“ (Marin, 2013:80). Skúsenosti totiž 

ukazujú, že pre blahobyt je potrebná rovnako osobná zodpovednosť a iniciatíva; že 

privátne aktivity zahŕňajú aj neprivátne zložky, svojpomoc, dobrovoľníctvo a činnosť 

mimovládneho sektora; ale aj to, že väčšina mimovládnych neziskových organizácií 

nemôže fungovať bez podpory zo štátnych zdrojov. Preto je od 90. rokov nevyhnutný širší 

spoločenský konsenzus týkajúci sa sociálneho rozvoja a blahobytu, tzv. pragmatický 

welfare konsenzus, v rámci ktorého fungujú všetky zložky spoločnosti (štát, trh, sociálne 

zabezpečenie, komunity, mimovládne organizácie, rodiny a domácnosti). Preto autor 

hovorí o blahobytnej spoločnosti, nie o sociálnom štáte! Štát má v rámci takéhoto 

konsenzu nezastupiteľné miesto pri tvorbe legislatívy, pri formulovaní priorít 

a štandardov, pri čom konzultuje a spolupracuje s ostatnými zložkami. Sociálne 

zabezpečenie (poistenie) mediuje vzťah  štátu a tretieho sektora (občianskej spoločnosti), 

zároveň však poskytuje dôležité transfery pri rozličných rizikových situáciách. 

 Blahobyt, ľudský rozvoj, ekonomická výkonnosť a sociálny progres 

Blahobyt (welfare, sociálna starostlivosť) sa už nechápe len ako záležitosť pre chudobných 

(a sociálna kontrola tých, ktorí žijú „na dávkach“), ale ako komprehenzívny a univerzálny 

systém slúžiaci pre progres najširších vrstiev spoločnosti. Má slúžiť nielen na ochranu, ale 

aj na uschopňovanie (enabeling), posilňovanie a aktivizáciu. Ide o trojakú starostlivosť: (1) 

staranie sa o seba, (2) staranie sa o tých, ktorí sa nemôžu starať o seba, (3) staranie sa 

o tých, ktorí sa starajú. Takýto prístup vyžaduje integráciu sociálnej a ekonomickej 

(hospodárskej) politiky, kedy sociálne programovanie sa považuje za formu investovania. 

Efektívna sociálna politika musí byť: 

- Strategická (koncentrácia na niekoľko strategických priorít), 

- Inkluzívna (benefity pre najširšie skupiny ľudí), 

- Posilňujúca (podpora výberu z možností, participácie a kontroly ľudí nad podmienkami 

vplývajúcimi na ich životy), 

- Medzisektorová (sociálna politika v kontexte politiky trhu práce, ekonomiky, 

technológií, životného prostredia, migrácie, ľudských práv, zahraničných záležitostí). 

 Udržateľnosť a medzigeneračná rovnosť ľudského rozvoja a sociálneho zabezpečenia 
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Ide o manažovanie súčasných zdrojov tak, aby sa neredukovali príležitosti (zdroje) pre 

budúce generácie (princíp: neredukovať, skôr maximalizovať budúce možnosti/výber). 

Udržateľnosť je však vždy determinovaná konkrétnymi časovo-priestorovými 

podmienkami, čo znamená, že čo je udržateľné pre jednu populáciu, nemusí byť 

udržateľné pre inú; rovnako sa potreby môžu meniť pre tú istú populáciu v čase. 

 Organizačné princípy 

Úspech v organizácii sociálnej politiky a inštitúciách, ktoré ju vykonávajú, si vyžaduje tzv. 

organizačnú inteligenciu – dobre definované zodpovednosti, úlohy a operačné ciele 

organizácie; jej permanentné hodnotenie, monitorovanie, reformovanie, reorganizovanie, 

inovácie a inštitucionalizačné učenie. 

 Integrácia sociálneho rozvoja do trhovej ekonomiky 

Ide o minimalizáciu sociálnej dezintegrácie, exklúzie, nezamestnanosti a chudoby cez 

posilňovanie sociálneho občianstva a sociálnych práv; o podporu plne aktívnej spoločnosti 

(full-activity societies), ktorá uznáva aj aktivity mimo platený trh práce; o prelinkovanie 

cieľov napojených na svet práce na ciele zamerané na prevenciu vylúčenia, chudoby, 

vekovej diskriminácie, segregácie. Uvedená oblasť sa týka ak tzv. „nového rodového 

a generačného kontraktu“. Ide o odstraňovanie rodovej segregácie v platenej i neplatenej 

práci a o odstraňovanie diskriminácie v práci osôb „mimo primárneho/tradičného veku“ 

(25-50 rokov), teda veľmi mladých a naopak starších pracujúcich.  

 Sociálne investovanie a perspektíva ľudských zdrojov 

Existujú dva základné dôvody, pre ktoré platí pravidlo, že „čím skôr, tým lepšie“: (1) 

investovanie do vzdelávania detí od najskorších období života, aj keď investície sa prejavia 

až neskôr; (2) dynamika správania ľudí v zmysle „učenie plodí učenie“, čo znamená, že čím 

ľudia viac vedia, tým chcú vedieť viac; zároveň, tým ľahšie sa aj učia novým veciam 

a získavajú nové zručnosti. 

 Nové smerovanie konfliktov a sociálne akceptovaná sociálna rekonštrukcia 

Európa čelí novým výzvam: starnutie populácie, transformácia z industriálnej na high-tech 

a servisnú spoločnosť, paradox ekonomiky založenej na vysokej zamestnanosti v 

situácii masívnej vysokej nezamestnanosti, globalizácia trhov, a iné. Všetky tieto výzvy 

generujú nové konflikty, ktorú sú mimo klasických konfliktov zamestnávatelia vs. 

zástupcovia zamestnancov/kýň, producenti vs. konzumenti. Ide o konflikty typu: rodové 

vzťahy medzi mužmi a ženami; generačný kontrakt medzi deťmi, dospelými a staršími; 

pracujúci a neaktívni; permanentne zamestnaní a zamestnaní na sekundárnych trhoch 

práce; tenzie medzi domácimi obyvateľmi a prisťahovalcami/kyňami, atď. 

 Provokovanie nového typu konfliktu vyplývajúceho z vekovo zaťaženej politiky 

Súčasná sociálna politika a nastavenie systému sociálneho zabezpečenia (najmä systému 

starobných dôchodkov) vytvára napätie smerom k neudržateľnosti voči mladšej generácii 

– vedie k sociálnej nespravodlivosti. Najmä krajiny s korporativisticky a sociálno-

demokraticky orientovanou sociálnou politikou (kontinentálna Európa, Škandinávia) sú 

typické vysokým daňovým zaťažením práce, vysokou exklúziou z trhu práce, 

zamestnávaním mladých ľudí na sekundárnych trhoch práce a štedrými dôchodkami. 
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V týchto krajinách sa vydáva na ochranu starších ľudí viac ako na mladšie vekové skupiny, 

čo môže viesť k medzigeneračným napätiam, k znižovaniu budúcich šancí súčasných 

mladších generácií (Vanhuysse, 2014).  

4.1.2 Behaviorálne aspekty prameňov sociálnych intervencií 

Prameňom sociálnych intervencií nie sú len priority sociálnej politiky obsiahnuté v jej 

kľúčových dokumentoch a odrážajúce zmeny v podmienkach života ľudí. Stále viac sa 

zdôrazňuje spojitosť vzniku sociálnych programov so samotným správaním ľudí a ich 

motiváciami v rámci fungovania v sociálno-ekonomických vzťahoch. Podľa M. Beblavého 

(2009) vyplýva konanie ľudí z rozličných motivácií. V rámci ekonomického prístupu 

k sociálnej politike sa ľudia chápu ako racionálne uvažujúci jednotlivci, ktorí sa usilujú získať 

čo najväčšie bohatstvo (zisk, úžitok) pri čo najmenšom pracovnom vyťažení. Sú teda 

samostatnými ekonomickými jednotkami s motiváciami a schopnosťami, s ktorými vstupujú 

na pracovný trh. Zároveň sa predpokladá, že pre svoje rozhodnutia majú k dispozícii všetky 

potrebné informácie. Keďže v praxi to však nie vždy platí, jednotlivci prijímajú, očami  

ekonómie, neracionálne rozhodnutia. Práve pre neschopnosť  vysvetliť ich príčiny a pracovať 

s ich následkami čisto na princípe ekonomickej teórie a praxe, je potrebné kombinovať 

ekonomické východiská sociálnej politiky a jej intervencií so sociologickými a behaviorálnymi.  

E. Sičáková – Beblavá (2015) vyzdvihuje tradičný význam behaviorálnych vied pri tvorbe 

verejných politík (teda aj sociálnej politiky), nakoľko pomáhajú rozpoznávať, čo a akým 

spôsobom ovplyvňuje ľudské správanie. Aj keď sú kognitívno-behaviorálne teórie 

uplatniteľné najmä v psychoterapeutickej starostlivosti (Kappl, 2013), podľa autorky majú 

priame využitie aj v oblasti verejnej, teda aj sociálnej politiky9. Vychádza sa z predpokladu, že 

ľudia pri uvažovaní a rozhodovaní o bežných otázkach života prijímajú množstvo 

iracionálnych rozhodnutí, ktoré môžu ohrozovať ich vlastný blahobyt. Ide o rozhodnutia, 

ktoré: 

 nevychádzajú zo všetkých dostupných informácií,  

 informácie sú spracovávané na základe určitých kognitívnych máp, cez ktoré ľudia 

spracovávajú a interpretujú realitu okolo seba a plánujú konanie; tieto však majú svoje 

limity, čím sa znižuje  objektivita pri rozhodovaní, 

 sú podriadené tendencii ľudí uprednostňovať svoje okamžité potreby a ich uspokojovanie 

pred dlhodobým plánovaním (preferencia prítomnosti), 

 sú podmienené náhodne vzniknutým zvykom správania. 

(Kappl, 2013; Sičáková – Beblavá, 2015). 

 

 

                                                           
9
 Autorka svoju ostatnú vysokoškolskú učebnicu titulovala „Behaviorálne základy verejnej politiky“ (2015). 
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Príklady tendenčných iracionálnych rozhodnutí 

Tendencia preferencie prítomnosti: odklon mladých ľudí od potreby šetriť si 

individualizovaným spôsobom na budúci dôchodok s odôvodnením, že otázka 

dôchodkov do budúcnosti nie je istá a do doby ich dôchodkového veku sa zákon 

viackrát zmení.  

Efekt vlastníctva, ale aj averzia voči strate: zotrvávanie na opatrovaní mladého 

človeka rodičom cez systém peňažného príspevku na opatrovanie, odmietanie 

alternatívnej možnosti, napr. cez osobnú asistenciu, napriek potenciálnym ziskom 

prijatia alternatívneho riešenia pre obe strany do budúcnosti (zamestnanie 

opatrujúcej osoby a posilnenie jej sociálno-ekonomického statusu; a zároveň 

podpora sebaurčenia mladého človeka so zdravotným postihnutím). 

Ukotvenie (efekt kotvy): ak sa pri vyjednávaní o nejakej legislatívnej zmene (napr.o 

zmene výšky minimálnej mzdy) uvedie nejaká prvotná suma, táto sa stáva 

východiskom – kotvou, referenčnou hodnotou – pre všetky ďalšie úvahy a návrhy. 

Konečné riešenie sa od tejto sumy už príliš nelíši. 

(Ďalšie príklady sklonu k chybám podľa jednotlivých fáz procesu rozhodovania 

uvádzame v prílohe č. 1).  

Pod vplyvom týchto tendencií sa ľudia dopúšťajú tzv. behaviorálnych zlyhaní, ktorých 

predvídateľnosť dáva priestor pre formovanie verejných politík a ich čiastkových sociálnych 

intervencií. Prostredníctvom nich sa tvorcovia verejných politík pokúšajú formovať správanie 

ľudí smerom ku kompenzácii možného behaviorálneho zlyhania. Opierajúc sa o prácu iných 

autorov (Jones, Pykettm Whitehead, 2013) E. Sičáková - Beblavá (tamtiež) identifikuje tri 

hlavné prístupy k riešeniu takýchto zlyhaní: 

a) postrčenie (nudge) – ide o snahu podvedome pôsobiť na rozhodovanie jedinca úpravou 

architektúry volieb/možností, ktoré má k dispozícii; teda o vytvorenie podmienok na 

behaviorálnu zmenu cez snahu o lepšie rozhodnutia, 

b) zvažovanie (think) – zdôrazňuje sa potreba deliberácie, diskusie o navrhovaných 

riešeniach; ide o podporu behaviorálnej zmeny cez snahu o lepšie posudzovanie, 

c) sebaovládanie (steer) – vychádza sa zo schopností jednotlivca reflektovať vlastné 

uvažovanie a rozhodovanie; ide o behaviorálnu zmenu cez snahu o lepšiu osobnosť (in 

Sičáková – Beblavá, tamtiež). 

Autorka pripomína, že kognitívne sklony k chybám a behaviorálnym zlyhaniam neohrozujú 

len jednotlivých ľudí, či skupiny pri rozhodovaní o ich súkromných veciach, ale ohrozujú aj 

samotných tvorcov verejných politík. Poukazuje najmä na tieto nepriaznivé tendencie: 

 o riziko výberu len takých informácií, ktoré sa tvorcom politík zdajú významné (ide napr. o 

fenomény sebapotvrdzujúcej predpojatosti, či heuristiky postupu), 
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 o ilúziu kauzality, ktorá môže viesť k formulácii nesprávnych intervencií, kedy sa dávajú do 

vzájomnej podmienenosti veci, ktoré sú súčasťou náhodných udalostí alebo sa pripisujú 

vzťahy podmienenosti (kauzality) veciam, ktoré sú v časovej postupnosti, 

 rozpor medzi zámerom a aktivitou, kedy napriek uvedomovaniu si dôsledkov rozhodnutia 

do budúcnosti, tvorcovia politiky prijímajú rozhodnutia maximalizujúce účinok pre 

súčasný stav/záujem, na úkor budúcnosti. 

Podľa autorky k tomu, aby bolo možné usudzovanie a rozhodnutia tvorcov politík považovať 

za legitímne, „...by mali hľadať dôkazy o tom, že ich intervencie majú také dopady, ako sa 

očakávalo. Zároveň by mali umožniť verejnosti hodnotiť ich intervencie, a to hlavne tie, ktoré 

sa pokúšajú o ovplyvňovanie volieb/rozhodnutí jednotlivcov“ (Sičáková – Belavá, 2015:133). 

Ide o požiadavky kognitívno-behaviorálnej teórie, ktorá sa primárne zameriava na to, čo je 

viditeľné, empiricky prístupné (na prejavy, rovnako na ich pragmatické účinky) (Kappl, 2013).  

 

Otázky a úlohy  

 Čo znamená zvyšovanie rizikovosti vo vývoji postmoderných spoločností? 

 Ktoré z nových organizačných princípov pre udržateľné spoločnosti sú dôležité z hľadiska 

sociálnej práce? Ako sa možno nimi inšpirovať pre výkon sociálnej práce, či pre sociálny 

výskum? 

 Popíšte niektoré dopady racionalizácie spoločenských štruktúr na sociálnu prácu ako 

praktickú disciplínu. 

 Uveďte nejaký príklad, kedy sama sociálna politika (nejakým svojím opatrením) ohrozuje 

udržateľnosť spoločností blahobytu. 

 Vyberte si z prílohy textu nejaký príklad sklonu k chybám, ktorý môže ohroziť legitímny 

výkon sociálnej práce zo strany sociálnych pracovníkov/čok a zdôvodnite svoj výber. 

4.2 Gnozeologické pramene sociálnych intervencií 

Zopakujeme, že gnozeologické pramene sociálnych intervencií sme vymedzili ako zdroje 

informácií, na základe ktorých sa možno o sociálnych intervenciách dozvedieť a zabezpečiť 

tak dostupnosť ich využitia. Za gnozeologické pramene sociálnych intervencií možno 

považovať sociálno-politické dokumenty a nim zodpovedajúcu legislatívu, rovnako 

informácie (poznanie) pochádzajúce zo sociálneho výskumu. 

4.2.1 Sociálno-politické dokumenty a legislatíva 

Primárnymi gnozeologickými prameňmi sociálnych intervencií sú sociálno-politické 

dokumenty (stratégie, koncepcie, akčné plány, či memorandá) a im zodpovedajúca 

legislatíva (zákony, vyhlášky, nariadenia). Dokumenty možno deliť podľa viacerých kritérií: (a) 

podľa ich všeobecnej povahy, (b) podľa ich systémovej úrovne, (c) podľa ich komplexnosti a 

vecnej špecifikácie. 



 

49 
 

Podľa všeobecnej povahy delíme dokumenty na: 

(a) agendové (venujú sa nejakej konkrétnej oblasti sociálnej politiky – napr. otázkam 

zamestnanosti, podpory sociálnej inklúzie, násilia na ohrozených skupinách, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci), 

(b) podporno-zdrojové (venujú sa organizačno – finančnej podpore organizácií, ktoré 

poskytujú sociálne intervencie – napr. Európsky sociálny fond a jeho operačné programy, 

Európsky fond regionálneho rozvoja a jeho operačné programy).  

Podľa systémovej úrovne delíme dokumenty do šiestich úrovní:  

(a) najširšia medzinárodná úroveň, 

(b) úroveň EU, 

(c) národná úroveň, 

(d) regionálna úroveň, 

(e) miestna/lokálna úroveň, 

(f) úroveň organizácie. 

Podľa komplexnosti a vecnej špecifikácie môže ísť o: 

(a) dokumenty všeobecnejšieho vecného zamerania (v ďalšom texte “VD”),  

(b) dokumenty špecifikované na osobitné cieľové skupiny alebo osobitné oblasti verejného 

záujmu (v ďalšom texte len “ŠD”). 

Konkrétne dokumenty radené podľa stanovených deliacich kritérií predstavujú formálne 

pramene sociálnych intervencií a sú príkladmo predstavené v zodpovedajúcej časti učebnice. 

4.2.2 Vedeckovýskumné poznatky 

Významným prameňom sociálnych intervencií, ktoré sa považujú za investíciu do budúcnosti 

ľudí a spoločností, je veda, vedecké skúmanie a poznanie, osobitne obsiahnuté v 

humanitných a sociálnych vedných disciplínach. W. Lutz (2015) vo svojom zásadnom 

príspevku zameranom na investície do budúcich generácií (Enabling Future Generations) 

kriticky poukazuje na to, že v mnohých krajinách sa humanitné a sociálne vedy považujú za 

málo prínosné pre ich rozvoj, pre investovanie do súčasných a budúcich generácií. V snahe 

zvýšiť ich „konkurencieschopnosť“ voči prírodným a technickým vedám založeným stále viac 

na technológiách a virtualite všetkých oblastí života, autor formuluje ako zadanie pre 

humanitné a sociálne vedy „...pomáhať stanovovať priority v rámci výskumných tradícií 

jednotlivých disciplín a komunikovať hodnotu výskumu verejnosti“ (Lutz, 2015:176).  Podľa 

W. Lutza treba rozlišovať medzi dvomi kľúčovými úlohami humanitných a sociálnych vied: 

a) pomáhať lepšie pochopiť, kto sme (kto sme, odkiaľ prichádzame?), 

b) pomáhať hľadať riešenia, ako možno riadiť svoju budúcnosť (kam ideme, ako môžeme 

zmeniť svet okolo seba s cieľom lepšie žiť?). 
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Na prvé otázky hľadajú odpovede tzv. identitové vedy (Indentity sciences). Pomáhajú chápať 

identitu človeka v historickom a kultúrnom kontexte, čo zlepšuje organizáciu vlastného 

života ako jednotlivca, tak skupiny. Odpovede na druhú skupinu otázok sa očakávajú od tzv. 

intervenčných vied (intervention sciences). Spoločne s prírodnými vedami pomáhajú lepšie 

chápať základný mechanizmus, pomocou ktorého spoločnosť funguje a mení sa. Na 

základe tohto poznania intervenčné vedy následne identifikujú a hodnotia možné 

alternatívne intervencie (z toho vyplýva ich pomenovanie). Intervenčné vedy majú dať 

odpovede na otázky: 

 čo je možné ovplyvniť a čo nie, 

 aké sú  dôsledky nekonania (neintervenovania) v porovnaní s využitím rozličných 

sociálnych intervencií. 

 

Kľúčová otázka teraz znie: Môže mať výskum v sociálnej práci ambície  plniť takéto úlohy 

a prediktívno - hodnotiace funkcie?  

V najširšom slova zmysle sa výskum v sociálnej práci uskutočňuje ako súčasť bežnej činnosti 

sociálneho pracovníka/čky v rámci skúmania životnej situácie ľudí. Podľa M. Smuteka, O. 

Načeradského (2013) možno výskum v sociálnej práci aplikovať všade tam, kde: 

 je potrebné zisťovať názory ľudí  k otázkam sociálnych potrieb (napr. pre účely plánovania 

sociálnych služieb), 

 je potrebné zisťovať spokojnosť ľudí so službami  (napr. za účelom lepšieho riadenia 

organizácií), 

 je potrebné sledovať efektivitu sociálnych intervencií, za účelom aplikácie praxe založenej 

na dôkazoch. 

Autori zdôrazňujú silnú aplikovanú povahu výskumu v sociálnej práci, spojitosť s aktivitami 

ľudí, čím sa líši od akademického (základného) výskumu.  Aplikovaný výskum je primárne 

zameraný na zmenu (na rozličných úrovniach), na konkrétneho človeka, či aktéra politiky, na 

implementáciu rozličných sociálnych intervencií (programov), či na hodnotenie priebehu a 

vplyvu sociálnej intervencie na jednotlivcov, rodiny, skupiny, či komunity. Aj keď sa takýto 

výskum často opiera o sekundárnu analýzu dát, v kombinácii s akčným výskumom 

zameraným na zmenu u konkrétneho aktéra vždy vedie k príprave nejakej analýzy, plánu či 

nejakej dohody na spoluprácu (Smutek, Načeradský, 2013). Intervenčná dimenzia výskumu 

v sociálnej práci je tak priamo zakomponovaná do jeho naviazanosti na samotnú sociálnu 

intervenciu, a teda výkon sociálnej práce. Vychádza z veľmi osobitného vzťahu teórie a praxe 

v sociálnej práci, vzťahu vedeckej analýzy situácie a praktického navrhovania intervenčných 

nástrojov na podporu jej riešenia (napr. pri poruchách sociálneho fungovania jednotlivca, 

rodiny, skupiny, komunity). Ako zdôrazňuje H.-J. Göppner (2004:212) „...teórie sú situované 

vo vedných disciplínach, ktoré filtrujú perspektívu reality ... Sociálna práca bez vedy 

v sociálnej práci nie je schopná nájsť svoju vlastnú, osobitnú perspektívu reality, svoj vlastný 

filter“. 
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Vzťah medzi teóriou/sociálnym výskumom a sociálnou praxou/sociálnymi 

intervenciami  môže byť pritom dvojsmerný: 

a) od sociálneho akčného výskumu k sociálnym intervenciám: výskumník/čka začína analýzou 

životnej situácie človeka (rodiny, skupiny, komunity), ktorá vedie k návrhu potrebnej 

intervencie a k jej aplikácii (implementácii); následne k vyhodnoteniu dopadov sociálnej 

intervencie. Evaluačná práca dáva podklad pre prijatie rozhodnutia, či v poskytovaní 

sociálnej intervencie pokračovať, zmeniť ju, intervenčné zásahy úplne ukončiť alebo začať 

na príprave nových. Výskum je v tomto prípade prameňom (zdrojom) formulovanej, 

uplatňovanej a vyhodnocovanej sociálnej intervencie, 

b) od sociálnych intervencií k výskumu: schválené sociálno-politické dokumenty 

a dlhodobejšie skúsenosti s uplatňovaním určitého druhu sociálnych intervencií 

vyplývajúcich z týchto dokumentov podnecujú sekundárnu výskumnú analýzu zabehnutej 

praxe, bez priamej prepojenosti na sociálny problém konkrétneho človeka, skupiny ľudí, 

komunity. Analýza slúži ako evidencia pre prípravu nových sociálno-politických 

dokumentov, obhajovanie legitimity priorít, ktoré stanovujú a na predikciu dopadov 

sociálnych intervencií, ktoré sa navrhujú na základe dokumentov implementovať . 

Viacsmernosť vzťahov medzi teóriou a praxou v sociálnej práci, výskumom a realizáciou 

sociálnych intervencií znázorňuje schéma. 

 Schéma4: Intervenčná dimenzia výskumu v sociálnej práci 

 

Zdroj: autorka 

Výskum v sociálnej práci má popísanými atribútmi predpoklady k napĺňaniu očakávaní, ktoré 

sa dnes komunikujú voči humanitným a sociálnym vedám intervenčnej povahy a ktorých 
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intervenčno-prediktívna sila sa v prudko meniacich  spoločnostiach zvyšuje: „...Spoločnosti, 

ktoré chcú aktívne formovať svoju budúcnosť, radšej než ponechať ju vplyvom vonkajších síl 

alebo náhodných historických procesov, nevyhnutne potrebujú takéto intervenčné vedy“ 

(Lutz, 2015:178). 

 

Otázky a úlohy 

 Na základe čoho možno považovať sociálno-politické dokumenty a sociálnu legislatívu za 

gnozeologický prameň sociálnej intervencie?  

 Dokumenty na akej systémovej úrovni najviac ovplyvňujú výkon konkrétnych sociálnych 

intervencií? 

 Čo sú to intervenčné vedy? 

 Zdôvodnite, prečo možno sociálnu prácu považovať za intervenčnú vedu. 

 Popíšte, ako konkrétne sa vo Vašej výskumnej práci premieta osobitné prepojenie teórie a 

praxe, s dôrazom na intervenčné poslanie Vašej výskumnej činnosti. 

 

4.3 Formálne pramene sociálnych intervencií 

Formálne pramene sociálnej intervencie sme vymedzili ako triedené informácie o rozdelení 

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

primárnych prameňov sociálnej intervencie.   

V ďalšom texte predstavíme kľúčové sociálno-politické dokumenty usporiadané podľa kritérií 

vymedzených v rámci gnozeologických prameňov sociálnych intervencií. Pre účely učebnice 

nemôžu byť samozrejme uvedené všetky existujúce dokumenty. Ide o cielený výber tých, 

ktoré bezprostredne súvisia so sociálnou politikou a jej možnými reflexiami v sociálnych 

intervenciách. Rovnako pripúšťame „tendenčnosť“ výberu podmienenú zameraním expertízy 

autorky. Aj preto ide o otvorený zoznam, pripravený pre cielené dopĺňanie podľa 

individuálnych potrieb toho, kto ho bude využívať pre svoju vlastnú prácu.  

Do systematiky informácie o konkrétnom formálnom prameni sociálnej intervencie 

(konkrétnom sociálno-politickom dokumente) sme zaradili: 

- názov sociálno-politického dokumentu, 

- stručnú vecnú charakteristiku sociálno-politického dokumentu (jeho vecného zamerania), 

- on-line zdroj na príslušný dokument, 

- zaradenie dokumentu podľa delenia na všeobecné (VD)  alebo špecifické (ŠD), 

- zaradenie dokumentu podľa systémovej úrovne, 

- zaradenie dokumentu podľa  delenia na agendové alebo podporno-zdrojové. 

Navyše, v prílohe č. 2 uvádzame prehľad všetkých operačných programov schválených na 

základe Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020.  
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Tabuľka2: Prehľad vybraných sociálno-politických dokumentov dôležitých pre sociálnu prácu  

Názov dokumentu Stručná charakteristika dokumentu Zdroj (prístup k dokumentu) 

 
Vybrané dokumenty na najširšej medzinárodnej úrovni 

VD: Všeobecná deklarácia ľudských 
práv (Charta ľudských práv) 
(december 1949) 

Uznanie vrodenej ľudskej dôstojnosti, rovnakých 
a nescudziteľných práv pre každého človeka, 
vymedzenie základných ľudských a práv a slobôd 

http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklara
cia_ludskych_prav.pdf  

ŠD: OSN Dohovor o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien 
(1979, ČSSR podpísala v júli 1980) 

Vymedzenie diskriminácie žien, zásada rovnoprávnosti 
mužov a žien, práva žien, záväzky štátov pri ich plnení 
a reportovaní o pokroku 

http://www.rodicovstvo.sk/doku_cedaw.htm 

ŠD: OSN Dohovor o právach dieťaťa 
(1990, ČSFR ratifikovala v januári 
1991) 

Vymedzenie práv dieťaťa, teda ľudskej bytosti mladšej 
ako 18 rokov, záväzky štátov pri ich plnení 
a reportovaní o pokroku 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky
/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-
narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-
sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-
dohovor-o-pravach-dietata.pdf 

ŠD: OSN Dohovor o právach osôb so 
zdravotným postihnutím (2006, SR 
ratifikovala v júni 2010) 

Vymedzenie práv osôb so zdravotným postihnutím, 
vymedzenie oblastí práv, záväzky štátov pri ich plnení 
a reportovaní o pokroku 

http://www.employment.gov.sk/files/dohovor-
osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-
opcny-protokol-sk-aj.pdf 

VD: Európska sociálna charta (1961, 
ČSFR podpísala v máji 1992) 
Revidovaná Európska sociálna 
charta (1996) 

Definícia rozličných oblastí sociálnych práv ľudí (napr. 
práca a jej podmienky, rodina, bývanie, služby), 
záväzky zmluvných strán a ich uplatňovanie  

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialc
harter/Presentation/ESCRBooklet/Slovak.pdf  

ŠD: Dohovor Rady Európy 
o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a boji proti 
nemu (2011)  

Vymedzenie násilia na ženách, domáceho násilia, 
rodovo citlivá politika, integrovaná politika a zber 
údajov 

http://moznostvolby.sk/wp-
content/uploads/2014/08/SVK.pdf  

ŠD: Politické usmernenie Rady 
Európy pre integrované národné 
stratégie na ochranu detí pred 

Vymedzenie integrovanej stratégie a jej zásady, 
integrované, integrované stratégie na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni - odporúčania  

http://minprace.tau18.iway.sk/files/ministerstv
o/usmernenia-integrovanych-narodnych-
strategiach-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf  

http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf
http://www.dostojnost.eu/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf
http://www.rodicovstvo.sk/doku_cedaw.htm
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-dohovor-o-pravach-dietata.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-dohovor-o-pravach-dietata.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-dohovor-o-pravach-dietata.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-dohovor-o-pravach-dietata.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/vybor-pre-deti-a-mladez-dohovor-o-pravach-dietata.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
http://www.employment.gov.sk/files/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Slovak.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Slovak.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/08/SVK.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/08/SVK.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/ministerstvo/usmernenia-integrovanych-narodnych-strategiach-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/ministerstvo/usmernenia-integrovanych-narodnych-strategiach-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/ministerstvo/usmernenia-integrovanych-narodnych-strategiach-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
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násilím 

 
Vybrané dokumenty na úrovni Európskej únie 

VD: Európsky dohovor o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd 
(vydala Rada Európy v novembri 
1950) 

Vychádza zo záväzkov ochrany ľudských práv 
a základných slobôd ustanovených pre Všeobecnou 
deklaráciou ľudských práv a rozpracováva ich na 
európske podmienky 

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/
att/8849_subor.pdf  

VD: Charta základných práv 
Európskej únie (december 2007) 

Základné práva (ľudské, sociálne, ekonomické) osôb 
v priestore EU, výklad a uplatňovanie charty 

http://www.csz.sk/dokumenty/charta_ludskych
_prav.pdf  

VD: Stratégia Európa 2020 (marec 
2010) 

Definícia hlavných cieľov a ukazovateľov na naplnenie 
cieľov pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 
v krajinách EU do roku 2020 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
OM:2010:2020:FIN:SK:PDF 

VD: Pracovný dokument útvarov 
komisie: Správa o krajine - 
Slovensko (príklad za rok 2015) 

Dokument sa vydáva v rámci tzv. Európskeho 
semestra (EU vykoná prieskum rastu v krajine – 
november, potom vydá správu o krajine – 
február/marec a následne formuluje pre krajinu 
odporúčania - máj)  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/
cr2015_slovakia_sk.pdf  

VD: Odporúčania Európskej Rady 
k Národnému programu reforiem 
 
 
 
Príklad: Odporúčania pre rok 2015 

Vydáva ich Európska rada pre každú členskú krajinu 
EU každý rok v máji, kde formuluje odporúčania na 
ďalšie obdobie v súvislosti s realizáciou Národného 
programu reforiem aj na základe  Správy o krajine. 
Dokument sa vydáva v rámci tzv. Európskeho 
semestra 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-
recommendations/index_sk.htm  
 
 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/
csr2015_slovakia_sk.pdf   

ŠD: Európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia (november 
2010) 

Prepojenie na OSN Dohovor o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, ciele, oblasti opatrení, 
implementácia stratégie 

http://www.easpd.eu/en/content/european-
disability-strategy-2010-2020 

ŠD: Stratégia rovnosti žien a mužov 
2010-2015 (september 2010) 

Rovnaká ekonomická nezávislosť, rovnaká odmena za 
prácu rovnakej hodnoty, rozhodovanie, kľúčové 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/att/8849_subor.pdf
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/att/8849_subor.pdf
http://www.csz.sk/dokumenty/charta_ludskych_prav.pdf
http://www.csz.sk/dokumenty/charta_ludskych_prav.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_slovakia_sk.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_slovakia_sk.pdf
http://www.easpd.eu/en/content/european-disability-strategy-2010-2020
http://www.easpd.eu/en/content/european-disability-strategy-2010-2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:sk:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:sk:PDF
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opatrenia, horizontálne otázky OM:2010:0491:FIN:sk:PDF  

ŠD: Európsky rámec kvality pro 
služby dlouhodobé péče (2012) 

Zásady kvality v službách dlhodobej starostlivosti, 
oblasti akcií, príručka pre implementáciu, príklady 
dobrej praxe 

http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo
_brochure_A4_48p_CS_WEB.pdf  

 
Vybrané národné dokumenty 

Agendové dokumenty 

VD: Ústava SR (1992) Základné ustanovenia, základné ľudské práva 
a slobody, politické, hospodárske, kultúrne práva, 
ochrana životného prostredia, orgány 

file:///C:/Users/u%C5%BE%C3%ADvate%C4%BE
/Downloads/92-z460.pdf  

VD: Programové vyhlásenie vlády SR 
(2012-2016) 

Kľúčové úlohy vlády na dané obdobie (vrátane priorít 
v oblasti kvality života ako výsledku súdržnej 
spoločnosti) 

http://www.vlada.gov.sk/programove-
vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/ 

VD: Národný program reforiem 
(2011-2014, následne každý rok 
aktualizovaný) 

Spôsob napĺňania záväzkov vyplývajúcich pre SR zo 
Stratégie Európa 2020, špecifikácia priorít 
a ukazovateľov pre SR 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID
=5197  

VD: Celoštátna stratégia ochrany 
a podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike (február 
2015) 

Základné rámce ľudských práv v SR, medzinárodné 
záväzky, inštitucionálne zabezpečenie, implementačné 
a kontrolné mechanizmy, priority a úlohy podpory 
ľudských práv 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
RokovaniaDetail?idMaterial=24253  

VD: Iniciatíva pre otvorené 
vládnutie (2011) a Akčné plány 
iniciatívy pre jednotlivé roky (príklad 
pre rok 2015) 

Vymedzenie princípu otvoreného vládnutia, Úrad 
splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, priority na jednotlivé roky 

http://www.otvorenavlada.gov.sk/  
 
http://www.tretisektor.gov.sk/akcny-plan-
iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015/  

ŠD: Strategický rámec starostlivosti 
o zdravie na roky 2014-2030 

Medzinárodný kontext, demografický vývoj, 
strategické zámery – verejné zdravotníctvo, 
integrovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, 
ústavná zdravotná starostlivosť, ukazovatele zdravia, 
nástroje zmeny, monitoring 

http://www.vzbb.sk/sk/podujatia/2014/nhp_sl
ovakia.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:sk:PDF
http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_CS_WEB.pdf
http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_CS_WEB.pdf
file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/92-z460.pdf
file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/92-z460.pdf
http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/
http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24253
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24253
http://www.otvorenavlada.gov.sk/
http://www.tretisektor.gov.sk/akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015/
http://www.tretisektor.gov.sk/akcny-plan-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-na-rok-2015/
http://www.vzbb.sk/sk/podujatia/2014/nhp_slovakia.pdf
http://www.vzbb.sk/sk/podujatia/2014/nhp_slovakia.pdf
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ŠD: Implementačná stratégia – 
systém integrovaného poskytovania 
zdravotnej starostlivosti (august 
2014) 

Strategický rámec starostlivosti o zdravie, trendy 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, strategické ciele, 
opatrenia, monitoring 

file:///C:/Users/u%C5%BE%C3%ADvate%C4%BE
/Downloads/Implementa%C4%8Dn%C3%A1%2
0strat%C3%A9gia-ICZS-monitor-kom%20(1).pdf  

ŠD: Národná stratégia 
zamestnanosti SR do roku 2020 
(december 2014) 

Determinanty vývoja zamestnanosti, východiská 
a princípy zmien, stratégia napĺňania zmien  

http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/
praca-zamestnanost/podpora-
zamestnanosti/narodna-strategia-
zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku-
2020.pdf  

ŠD: Národný plán implementácie 
záruky pre mladých ľudí 
v Slovenskej republike (február 
2014) 

Východiská schémy záruky pre mladých, prehľad 
podporných opatrení na realizáciu programu záruky 
na roky 2014-2016 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocum
entHtml/Mater-Dokum-162249?prefixFile=m_  

ŠD: Národná rámcová stratégia 
podpory sociálneho začlenenia 
a boja proti chudobe (jún 2015) 

Východiská stratégie, národné ciele, politiky zamerané 
na oblasť boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 
mechanizmus monitorovania a hodnotenia, 
komunikácia zainteresovaných strán 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
RokovaniaDetail?idMaterial=24665  

ŠD: Národný akčný plán pre deti na 
roky 2013-2017 

Ľudsko-právne štandardy, prierezovo uplatňované 
princípy, všeobecné vykonávacie opatrenia 

http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/
ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-
ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-
rovnost/vybor-deti-mladez/vlastnymat.pdf  

ŠD: Národná stratégia na ochranu 
detí pred násilím (január 2014) 

Európsky systém ochrany detí pred násilím, výsledky 
reprezentatívneho výskumu, strategické zámery 
a konkréte ciele národnej stratégie 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensk
y/ministerstvo/narodne-koordinacne-
stredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-pred-
nasilim.pdf  

ŠD: Národný akčný plán pre 
elimináciu a prevenciu násilia na 
ženách na roky 2014-2019 (júl 2013) 

Medzinárodný kontext, definície a princípy, realizačné 
oblasti (právny rámec, oblasti pomoci, metodiky 
a štandardy, vzdelávanie, monitoring a výskum, násilie 
na pracovisku) 

http://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dok
umenty_socialna_pomoc/narodne_programy/
Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_preven
ciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019
.pdf  

file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/ImplementaÄ�nÃ¡%20stratÃ©gia-ICZS-monitor-kom%20(1).pdf
file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/ImplementaÄ�nÃ¡%20stratÃ©gia-ICZS-monitor-kom%20(1).pdf
file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/ImplementaÄ�nÃ¡%20stratÃ©gia-ICZS-monitor-kom%20(1).pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku-2020.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku-2020.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku-2020.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku-2020.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/narodna-strategia-zamestnanosti-slovenskej-republiky-do-roku-2020.pdf
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-162249?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-162249?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24665
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24665
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/vlastnymat.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/vlastnymat.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/vlastnymat.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/vlastnymat.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf
http://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_socialna_pomoc/narodne_programy/Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_prevenciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019.pdf
http://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_socialna_pomoc/narodne_programy/Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_prevenciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019.pdf
http://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_socialna_pomoc/narodne_programy/Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_prevenciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019.pdf
http://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_socialna_pomoc/narodne_programy/Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_prevenciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019.pdf
http://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_socialna_pomoc/narodne_programy/Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_prevenciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019.pdf
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ŠD: Stratégia aktívneho starnutia 
(jún 2013) 

Demografické a ekonomické determinanty trhu práce 
a dôchodkového systému, politiky& na zmiernenie 
negatívnych vplyvov starnutia  

http://www.nocka.sk/uploads/9e/92/9e92bd1c
274fbc1f1b08e2c0ecff8705/strategia-
aktivneho-starnutia.pdf  

ŠD: Národný program aktívneho 
starnutia na roky 2014-2020 
(december 2013) 

Východiská národného programu, vymedzenie 
aktívneho starnutia, základné princípy verejných 
politík v oblasti aktívneho starnutia, oblasti intervencií 
(napr. podpora zamestnanosti, nezávislý, bezpečný 
a kvalitný život, služby, boj proti chudobe) 

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20v
lastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=
-
1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=654
8&langEID=1&tStamp=20130823122420050 

ŠD: Národný program rozvoja 
životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 
2014-2020 (január 2014) 

Ide o implementáciu OSN Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím v národných podmienkach, 
vymedzuje sa cieľ, východiská a vymedzujú sa 
jednotlivé oblasti intervencií 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
RokovaniaDetail?idMaterial=23180 

ŠD: Stratégia deinštitucionalizácie 
sociálnych služieb a náhradnej 
starostlivosti v SR (november 2011) 

Východiská, transformácia a deinštitucionalizácia, 
ekonomické aspekty prechodu z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť, návrhy opatrení 

http://minprace.tau18.iway.sk/files/legislativa/
dokumenty-zoznamy-pod/strategia-
deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-
sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf  

ŠD: Národný akčný plán prechodu 
z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť v systéme sociálnych 
služieb na roky 2012-2015 
(december 2011) 

Východiská deinštitucionalizácie, základné procesy 
prechodu a ich riadenie, úlohy národného akčného 
plánu prechodu 

http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/
rodina-socialna-pomoc/socialne-
sluzby/nap_di.pdf  

ŠD: Národné priority rozvoja 
sociálnych služieb na roky 2015-
2020 (december 2014) 

Východisková situácia v sociálnych službách, ciele 
dokumentu, vymedzené priority, predpoklady na ich 
uskutočnenie, merateľné ukazovatele  

http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/
rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-
2015-2020.pdf  

ŠD: Stratégia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v Slovenskej 
republike do roku 2020 a program 
jej realizácie na roky 2013 až 2015 s 
výhľadom do roku 2020 (júl 2013) 

Ciele a priority stratégie, spolupráca aktérov pri jej 
presadzovaní, výskum, program realizácie stratégie 

file:///C:/Users/u%C5%BE%C3%ADvate%C4%BE
/Downloads/Strat%C3%A9gia_BOZP.pdf  

Podporno-zdrojové dokumenty   

http://www.nocka.sk/uploads/9e/92/9e92bd1c274fbc1f1b08e2c0ecff8705/strategia-aktivneho-starnutia.pdf
http://www.nocka.sk/uploads/9e/92/9e92bd1c274fbc1f1b08e2c0ecff8705/strategia-aktivneho-starnutia.pdf
http://www.nocka.sk/uploads/9e/92/9e92bd1c274fbc1f1b08e2c0ecff8705/strategia-aktivneho-starnutia.pdf
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23180
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23180
http://minprace.tau18.iway.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nap_di.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nap_di.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nap_di.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-2015-2020.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-2015-2020.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-2015-2020.pdf
file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/StratÃ©gia_BOZP.pdf
file:///C:/Users/uÅ¾ÃvateÄ¾/Downloads/StratÃ©gia_BOZP.pdf
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VD: Partnerská dohoda SR na roky 
2014-2020 (jún 2014) 

Analýza situácie SR z hľadiska rozdielov a potrieb 
v oblasti rozvoja a potenciálneho rastu, prehľad 
operačných programov, v rámci ktorých sa budú 
čerpať prostriedky z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF) 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/file
s/4869_partnerska-dohoda-sr-na-roky-2014-
2020.docx  

ŠD: Operačný program Ľudské 
zdroje na programové obdobie 
2014-2020 (december 2014) 

Stratégia prínosu OP ĽZ, prioritné osi, plán ich 
financovania, integrovaný prístup k územnému 
rozvoju, dôraz na vzdelávanie, zamestnanosť 
a podporu sociálnej inklúzie 

http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/
esf/op-ludske-zdroje/oplz_final.pdf  

ŠD: Integrovaný regionálny 
operačný program na roky 2014-
2020 (december 2014) 

Stratégia prínosu IROP, prioritné osi, finančný plán, 
integrovaný prístup k územnému rozvoju, dôraz na 
posilnenie kvality života ľudí cez 
konkurencieschopnosť regiónov, v ktorých žijú 

http://www.e-
consulting.sk/wp/myftp/IROP.pdf  

 
Príklady dokumentov na regionálnej úrovni 

VD: Programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja samosprávnych 
krajov 
Príklad: Program HSR Košického 
samosprávneho kraja na roky 2007-
2013 

Zhodnotenie rozvojovej stratégie kraja, 
socioekonomická situácia kraja, analýza realizovaných 
opatrení, kvalita života ľudí, nové programové zámery 

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/phsr/  

VD: Regionálna integrovaná územná 
stratégia Bratislavského kraja (RIUS 
BSK) 

Využitie Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP) pre špecifické potreby a kľúčové 
územné výzvy bratislavského samosprávneho kraja; 
partnerstvá regionálnej, miestnej a centrálnej 
samosprávy a iných kľúčových subjektov pri využívaní 
IROP pre potreby územného rozvoja vo všetkých jeho 
aspektoch 

http://www.iropbsk.sk/rius-2014-2020  

ŠD: Koncepcie rozvoja sociálnych 
služieb jednotlivých samosprávnych 

Východisková situácia v sociálnych službách, 
programové priority, kvalita a politika kvality, podpora 

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionS
cripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4869_partnerska-dohoda-sr-na-roky-2014-2020.docx
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4869_partnerska-dohoda-sr-na-roky-2014-2020.docx
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4869_partnerska-dohoda-sr-na-roky-2014-2020.docx
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/oplz_final.pdf
http://minprace.tau18.iway.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/oplz_final.pdf
http://www.e-consulting.sk/wp/myftp/IROP.pdf
http://www.e-consulting.sk/wp/myftp/IROP.pdf
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/phsr/
http://www.iropbsk.sk/rius-2014-2020
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11036597
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11036597
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Príklad: Koncepcia rozvoja 
sociálnych služieb v pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja 
(na roky 2010-2014) 

pilotných inovačných projektov =11036597  

 
Príklady dokumentov na miestnej/lokálnej úrovni 

VD: Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR) 
jednotlivých miest a obcí 
Príklad: PHSR mesta Banská Bystrica 
na roky 2015-2023 

SWOT analýza a problémová analýza vývoja mesta, 
strategické ciele a opatrenia, akčný plán, spôsob 
realizácie, monitorovanie a vyhodnocovanie PHSR 

http://www.banskabystrica.sk/?id_kat_for_me
nu=20801  

ŠD: Komunitné plány sociálnych 
služieb 
Príklad: Komunitný plán sociálnych 
služieb obce Bernolákovo na roky 
2012-2017 

Východisková socioekonomická a demografická 
situácia obce, analýza stavu poskytovaných sociálnych 
služieb, analýza požiadaviek na sociálne služby, ciele 
a priority rozvoja sociálnych služieb v obci 

http://www.bernolakovo.sk/obecurad/oddsoc/
komunitny-plan-2012-2017/2012-komunitny-
plan-Bernolakovo-IIa.pdf  

 
Príklady dokumentov na úrovni organizácie 

Etické kódexy zamestnávateľov 
Príklad: Etický kódex spoločnosti 
Grafobal 

Napr. ustanovenie diskriminačných praktík, otázky 
sexuálneho obťažovania na pracovisku, bezpečnosť 
a zdravie, prijímanie darov, korupcia 

http://www.grafobal.sk/images/stories/pdf/Eti
cky_kodex_SK.pdf  

Etické kódexy zamestnancov 
Príklad: Etický kódex zamestnanca 
strediska služieb školám a školským 
zariadeniam Petržalka 

Základné princípy správania sa zamestnanca 
a zamestnávateľa, prijímanie darov, konflikty záujmov, 
korupcia, disciplína 

http://www.strediskoskole.sk/info/eticky_kode
x_zamestnanca.pdf  

 

 

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11036597
http://www.banskabystrica.sk/?id_kat_for_menu=20801
http://www.banskabystrica.sk/?id_kat_for_menu=20801
http://www.bernolakovo.sk/obecurad/oddsoc/komunitny-plan-2012-2017/2012-komunitny-plan-Bernolakovo-IIa.pdf
http://www.bernolakovo.sk/obecurad/oddsoc/komunitny-plan-2012-2017/2012-komunitny-plan-Bernolakovo-IIa.pdf
http://www.bernolakovo.sk/obecurad/oddsoc/komunitny-plan-2012-2017/2012-komunitny-plan-Bernolakovo-IIa.pdf
http://www.grafobal.sk/images/stories/pdf/Eticky_kodex_SK.pdf
http://www.grafobal.sk/images/stories/pdf/Eticky_kodex_SK.pdf
http://www.strediskoskole.sk/info/eticky_kodex_zamestnanca.pdf
http://www.strediskoskole.sk/info/eticky_kodex_zamestnanca.pdf
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Otázky a úlohy: 

 Ktoré z uvedených dokumentov sú osobitne dôležité pre Vaše štúdium, Vašu  výskumnú 

prácu, prípadne pre inú odbornú činnosť, ktorú v súvislosti so sociálnou prácou 

vykonávate alebo plánujete vykonávať? 

 Ktoré dokumenty dôležité pre Vaše štúdium a prácu v prehľade chýbajú? Identifikujte ich 

a zaraďte podľa použitej systematiky. 

 Prečo sú pre sociálnu prácu dôležité dokumenty na organizačnej úrovni? Identifikujte 

príklady iných organizačných dokumentov dôležitých pre výkon sociálnej práce, prípadne 

pre výskum v sociálnej práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


