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Abstract 

The paper analyses the institutional aspects of the provision of selected social services in 

different types of municipalities and regions of Slovakia, as well as the budgetary provision of 
social security through budgets of local governments, and related financial constraints. The 
analysis identified significant differences in the plurality of providers of social services in 

favour of towns and larger municipalities, as well as more developed regions with a higher 
degree of urbanization, while in small rural municipalities burden of ensuring social services 

lies almost exclusively on the local government. Also, a specific trend of social services 
financing from local budgets was identified across different size categories of municipalities. 
Social security expenditure as a share of the current budget, but also in per capita terms, grew 

in major towns and, vice versa, plummeted in small municipalities. Wide range of social 
services for residents of small rural municipalities is provided by towns of higher hierarchical 

level in the settlement structure, i.e.  a certain degree of nodality manifests in the spatial 
aspect of social services provision, which is associated with spatial inaccessibility as well as 
significant amount of financial and time loss specific for rural population.  
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Úvod 

Pojem „sociálne služby“ má v literatúre pestré spektrum významov. Klasik tejto oblasti 

poznávania Esping-Andersen (1999) medzi ne zaraďuje napríklad aj vzdelávanie a zdravotné 

služby, ďalší autori tiež uplatňujú širší pohľad na túto problematiku (porov. napr. Francois 

a Vlassopoulos, 2007, Molek, 2009 a i.). V slovenských podmienkach sa ujal pohľad na ne 

ako na formu riešenia sociálnej núdze (Rievajová a kol., 2006) či ako na realizačný 

prostriedok na zabezpečenie sociálnej pomoci (Stanek a kol., 2006, Hamalová, Belajová, 

2011).  

Medzi špecifiká sociálnych služieb patrí fakt, že sa integrálne týkajú osobnosti dopytujúceho, 

problémy pri ich zabezpečovaní sa nedajú odstrániť bežnými prostriedkami (reklamáciou, 

výmenou), nie sú statkom, ktorý by si človek volil – skôr je na ne odkázaný, realizácia dopytu 

po sociálnej službe zároveň obmedzuje možnosť získavania dodatočných zdrojov a pod. 

Problémom tiež môže byť informačná asymetria.  

Medzi trhové zlyhania pri zabezpečovaní sociálnych služieb patrí:  

 existencia informačnej asymetrie,  

 skutočnosť, že nemusí byť splnená suverenita spotrebiteľa,  



 existencia externalít,  

 dopyt môže byť indukovaný ponukou,  

 faktor neistoty na trhu sociálnych služieb,  

 pri existencii čistej trhovej alokácie nemusí dôjsť k produkcii dostatočného objemu 

adekvátne štruktúrovaných sociálnych služieb (k vyčisteniu trhu).  

V praxi teda dochádza k snahe o kompenzáciu týchto javov prostredníctvom verejného 

financovania, etických kódexov poskytovateľov, sociálnych transferov, princípov 

neziskovosti a pod. Pomocou týchto nástrojov a pluralitnej štruktúry poskytovateľov možno v 

praxi tieto problémy pomerne efektívne kompenzovať (Mertl, 2007).  

Zabezpečovanie sociálnych služieb prebieha rôzne v závislosti od geografických podmienok 

(porov. napr. Bareš, 2009), sociologicky a historicky podmienených skutočností (Průša, 2006) 

či koncentrácie obyvateľov v obci a ich štruktúry (Hamalová, Belajová, 2011). V tejto 

súvislosti Průša a Víšek (2012) upozorňujú na to, že inak je potrebné hodnotiť vybavenosť 

sociálnymi službami v poľnohospodárskych oblastiach, inak v aglomeráciách, inak v hlavnom 

meste a inak v horských a podhorských oblastiach. Ďalej upriamujú pozornosť na vidiecke 

obce: „Dochádza tam k významnejšiemu starnutiu populácie na jednej strane a k úbytku 

schopnosti poskytovať verejné služby. (...) Malé obce trpia nedostatkom prostriedkov, majú 

reálne sťažené podmienky pre výkon štátnej správy a samosprávy a obmedzenú sebestačnosť 

v plnení zverených úloh. Platí téza, že čím menšia obec, tým je väčší podiel seniorov a tým 

horšie sú podmienky pre zabezpečenie sociálnej starostlivosti o nich.“ Zákon č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní ustanovuje 

obec za poskytovateľa sociálnych služieb a prideľuje jej významné kompetencie v tejto 

oblasti. Prijatie zákona bolo sprevádzané varovaniami zo strany samosprávy, zvlášť o jeho 

neúnosnej finančnej (rozpočtovej) náročnosti, ktorej preskúmanie je našim hlavným cieľom 

v tomto príspevku, ako aj analýza štruktúry poskytovateľov vybraných sociálnych služieb 

v regiónoch a obciach Slovenska. 

Materiál a použité metódy 

Za účelom zistenia štruktúry poskytovateľov sociálnych služieb sme vychádzali z údajov 

Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, pričom sme sa zamerali na vybrané 

druhy sociálnych služieb: zariadenia pre seniorov, zariadenia núdzového bývania, zariadenia 

opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo základné, denný 

stacionár a denné centrum, o ktorých údaje použité v tomto článku sú aktuálne k marcu 

bežného roka. Údaje o finančnom zabezpečení sociálnej starostlivosti sme čerpali zo 

záverečných účtov miest a obcí Slovenska (podľa rozpočtovej klasifikácie Oddiel 10. 

Sociálne zabezpečenie) za obdobie rokov 2002-2012, pričom sme zohľadnili všetky miestne 

samosprávy v krajine. 

Výsledky a diskusia 

Analýzou štruktúry poskytovateľov z hľadiska typu poskytovateľa sme potvrdili predpoklad, 

že fragmentovaná sídelná štruktúra typická pre Slovenskú republiku výrazne ovplyvňuje aj 

inštitucionálne a finančné aspekty poskytovania sociálnych služieb.  



 

Obrázok 1 Regionálne disparity z hľadiska štruktúry poskytovateľov sociálnych služieb (v %; aktuálne k marcu 

2013) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, 2013  

Hypotézu, že stupeň urbanizácie, resp. sídelná štruktúra ovplyvňuje úroveň plurality systému 

zabezpečovania sociálnych služieb, a tým aj jeho efektívnosť a kvalitu,  potvrdzuje obr. č.1 

znázorňujúci podiel jednotlivých typov poskytovateľov na zabezpečovaní vybraných 

sociálnych služieb (uvedené čísla prislúchajú nevereným poskytovateľom). Najväčší podiel 

neverejných poskytovateľov na zabezpečovaní vybraných sociálnych služieb bol zistený 

práve v regiónoch s vyšším stupňom urbanizácie a so sídlami nadregionálneho významu 

v hierarchii sídelnej štruktúry.  

 

Obrázok 2 Disparity v štruktúre poskytovateľov sociálnych služieb v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí  

(aktuálne k marcu 2013) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, 2013  

Štruktúra poskytovateľov v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí zobrazená v obrázku 

č.2 indikuje preukázateľné rozdiely medzi definovanými kategóriami. Najväčší podiel 



sociálnych služieb, či už pobytových alebo terénnych, poskytovaných neverejným 

poskytovateľom je lokalizovaný práve v najväčších obciach a mestách, zatiaľ čo v malých 

obciach bremeno poskytovania sociálnych služieb leží práve na samospráve. Zabezpečovanie 

sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtových organizácií miestnej samosprávy sme zistili 

len v mestách, resp. veľkých obciach a v stredne veľkých obciach. Príčinou koncentrácie 

neverejných poskytovateľov v sídlach vyššieho hierarchického stupňa sú primárne 

aglomeračné efekty, ktoré neverejným poskytovateľom plynú predovšetkým 

z koncentrovaného dopytu. V malých, predovšetkým vidieckych obciach je v tejto oblasti 

nosným subjektom práve miestna samospráva. Pluralita štruktúry poskytovateľov je 

významným faktorom kvality poskytovaných služieb. Relatívna neefektívnosť lokalizácie na 

vidieku odradzujúca neverejných poskytovateľov a personálne, organizačné a finančné 

bariéry typické pre menšie samosprávy zapríčiňujú nižšiu kvalitu, ale aj objem poskytovaných 

sociálnych služieb na vidieku, ale aj ďalšie problémy. Tieto sa jasne črtajú, keď už spomenuté 

zistenia konfrontujeme s vývojom vybraných indikátorov financovania v oblasti sociálneho 

zabezpečenia z rozpočtov miestnych samospráv.  

 

Obrázok 3 Vývoj podielu výdavkov na sociálne zabezpečenie na bežných rozpočtoch miestnych samospráv vidieckych 

obcí (v %)  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe záverečných účtov miest a obcí SR, Ministerstvo financií, 2013  

Z obrázka č.3 je zrejmé, že existujú výrazné rozdiely v rozpočtových výdavkoch na sociálne 

zabezpečenie v jednotlivých typoch vidieckych obcí. Zatiaľ čo podiel rozpočtových výdavkov 

na sociálnu starostlivosť v malých obciach za posledné desaťročie výrazne klesal, objem 

výdavkov vo veľkých obciach mal v sledovanom období v priemere rastúcu tendenciu, aj keď 

z pohľadu kompetencií, ktorými tieto kategórie obcí disponujú neexistuje diferenciácia.  

Veľké a stredne veľké vidiecke obce (obce, ktoré nemajú štatút mesta) vynakladajú 

v priemere dva krát vyšší podiel rozpočtových výdavkov na sociálnu starostlivosť ako obce 

malé. Zistený výrazný rozdiel je okrem iného spôsobený aj skutočnosťou, že najmenšie obce 

na sociálnu starostlivosť nevynakladajú žiadne výdavky a tým, že objemnou položkou 

v rozpočtoch týchto obcí z relatívneho hľadiska sú výdavky na chod obecného úradu 

a samosprávy ako takej.  



 

Obrázok 4 Vývoj pomeru výdavkov na sociálne zabezpečenie  bežných rozpočtov miestnych samospráv vidieckych 

obcí k počtu obyvateľov (v €/obyv/rok) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe záverečných účtov miest a obcí SR, Ministerstvo financií, 2013, ŠÚ SR, 2013  

Ako indikuje hore uvedený obrázok, disparity vo finančnom zabezpečení sociálnych služieb merané 

nominálnou výškou výdavkov v prepočte na jedného obyvateľa sú ešte vypuklejšie. Za sledované 

obdobie vo vidieckych obciach s počtom obyvateľov do 499 sa znižujú, zatiaľ čo v stredných 

a veľkých obciach za sledované obdobie kontinuálne rastú, pričom v súčasnosti predstavujú 

niekoľkonásobok ich hodnoty v malých obciach.  

 

Obrázok 5 Regionálne disparity vo financovaní sociálneho zabezpečenia z rozpočtov miestnych samospráv v roku 

2011 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe záverečných účtov miest a obcí SR, Ministerstvo financií, 2013, ŠÚ SR, 2013  

V už definovaných indikátoroch financovania sociálneho zabezpečenia existujú aj regionálne 

disparity, o čom svedčí mapa v obr.č.5. Vysokými hodnotami ukazovateľov (podiel výdavkov 

na sociálne zabezpečenie na bežnom rozpočte a výdavky na sociálne zabezpečenie v prepočte 

na obyvateľa) sa vyznačujú okresy Myjava, Skalica, bratislavské okresy, Komárno, kde 

zistenú situáciu vysvetľujeme najmä výraznejšie starnúcim obyvateľstvom a tým aj 



zvýšenými nárokmi na sociálne služby zamerané na obyvateľstvo v dôchodkovom veku. Na 

stredovýchodnom a východnom Slovensku sú to najmä okresy Revúca, Poprad, Kežmarok, 

Bardejov, Vranov a Košice, v ktorých prípade však predpokladáme, že vyšší objem výdavkov 

miestnych samospráv na sociálne zabezpečenie je dôsledkom predovšetkým vyššou mierou 

nezamestnanosti a sociálnej exklúzie viacerých skupín obyvateľstva.  

Záver 

Analýzou štruktúry poskytovateľov sociálnych služieb a ich finančným zabezpečením 

z rozpočtov miestnych samospráv sme zistili významné rozdiely medzi jednotlivými 

veľkostnými kategóriami obcí, ako aj medzi jednotlivými regiónmi krajiny. Vyššia miera 

plurality poskytovateľov vybraných sociálnych služieb je charakteristická pre mestá a väčšie 

obce, ako aj pre vyspelejšie regióny s vyšším stupňom urbanizácie. Aj keď v príslušnej oblasti 

nie sú diferencované kompetencie miestnych samospráv z hľadiska ich veľkosti, analýza 

rozpočtového krytia sociálneho zabezpečenia indikuje, že malé obce nie sú ani finančne, ani 

organizačne schopné zabezpečiť celú paletu sociálnych služieb, ktorých poskytovanie majú 

vo svojej pôsobnosti. Mestá a väčšie obce zabezpečujú sociálne služby aj pre obyvateľstvo 

z okolitých vidieckych obcí, čo však znamená, že pre vidiecke obyvateľstvo, ktoré je 

z hľadiska vekovej štruktúry staršie a častejšie sa ocitá v situácii, kedy potrebuje sociálnu 

starostlivosť, sú tieto služby finančne ale aj časovo menej dostupné (náklady na prepravu, 

zmena prostredia, prevaha pobytovej formy zabezpečovania určitých druhov sociálnej 

starostlivosti v mestách a veľkých obciach). Vidiecke obce by sa preto mali zamerať najmä na 

menej nákladné terénne formy poskytovania sociálnych služieb, prípadne za účelom 

zefektívnenia poskytovania sociálnej starostlivosti spolupracovať a združovať finančné 

a ďalšie zdroje.  
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