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Summary 

Any organization through certain management practices geared to achieving that 

objective. These management practices depend on the managers themselves. The social 

worker in the office manager must be able to connect with professional competencies own 

positive qualities. When working with clients to demonstrate not only their knowledge, skills 

and competence, but mainly trying to help a client with a problem that comes after him. In 

this paper, we highlight the individuality as a social worker, who can use their knowledge, 

thoughts and experiences for the benefit of the client. 

 

Úvod 

Žijeme v dobe, v ktorej sa dennodenne stretávame s istou dávkou stresu a napätia. 

Každý človek sa počas svojho života ocitá v situácii, v ktorej si svoje problémy a ťažkosti 

nevie sám vyriešiť a potrebuje  odbornú pomoc. V takýchto chvíľach môže nájsť oporu  aj 

v práci sociálneho pracovníka. Práve sociálny pracovník sa snaží svojou činnosťou 

eliminovať nepriaznivú situáciu, v ktorej sa klient nachádza.  

Profesia sociálneho pracovníka vznikla ako odpoveď na potrebu jednotlivcov, riešiť 

sociálne problémy a situácie nielen samotných klientov, ale aj celej spoločnosti. Samotný 
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sociálny pracovník vystupuje v úlohe radcu, pedagóga, poskytovateľa služieb alebo 

v úlohe manažéra. V každej tejto roly je dôležité, aby sociálny pracovník dokázal preniesť 

kúsok svojej pozitívnej energie na klienta a do jeho života. K práci sociálneho pracovníka 

neodmysliteľne patrí aj komunikácia. Komunikácia spája ľudí a len prostredníctvom 

dobrej komunikácie dokážu ľudia pracovať efektívne a správne. Ak chce sociálny 

pracovník pomôcť svojim klientom s ich problémami, musí okrem profesionálnych 

zručností využívať aj svoje osobnostné vlastnosti. Hlavným nástrojom v práci sociálneho 

pracovníka je vytvoriť s klientom ľudský vzťah, ktorý je založený na vzájomnej dôvere 

a úcte. Okrem toho, sociálny pracovník pracuje aj so svojimi vedomosťami, ktoré využíva 

pri riešení problému a teda, využíva znalosti všetkých jednotlivých vied v snahe pomôcť 

klientovi.   

Cieľom tejto štúdie je poukázať na dôležitosť a potrebu sociálneho manažmentu 

v sociálnej práci ako neoddeliteľnú súčasť práce sociálneho pracovníka. Vyzdvihnúť 

pracovníka ako individualitu, ktorá dokáže využiť svoje vedomosti v prospech klienta. 

Opísať ho ako osobnosť, ktorá sa dokáže rýchlo prispôsobiť požiadavkám a potrebám 

klienta či jednotlivca a ktorá pri svojej práci vie využívať manažérske funkcie ako 

plánovanie, organizovanie, regulovanie a kontrolovanie, a tým zabezpečovať správny 

smer organizácií. Charakterizovať ho ako sociálneho manažéra, ktorý kladie dôraz na 

zabezpečovanie starostlivosti o jednotlivca a snaží sa dosiahnuť v klientovom živote 

pozitívnu zmenu. Upriamiť pozornosť aj na sebariadenie, ktoré je nevyhnutné v profesii 

sociálneho pracovníka. Len prostredníctvom sebariadenia si jednotlivec dokáže cez svoje 

vedomosti, vlastnosti či zručnosti stanoviť cieľ a následne skontrolovať a vyhodnotiť 

výsledky svojej práce. Využívať sebariadenie vo svojej práci smeruje k zdokonaľovaniu 

svojej vlastnej osobnosti a k rozširovaniu nových praktických zručností a schopnosti.    

Štúdia upriamuje pozornosť na manažment v sociálnej práci, ktorým sa zlepšuje 

kvalita poskytovaných profesionálnych služieb pre klienta. Je dôležité, aby sociálny 

pracovník ako manažér sociálnych služieb sa predovšetkým zameral na kvalitu týchto 

služieb a aby motivoval svojich zamestnancov či kolegov, aby poskytované služby 

v organizáciách boli kvalitné a zodpovedajúce štandardom súčasnej doby.  

1 Manažment 

 Pojem manažment a manažér patria dnes k jedným z najfrekventovanejším pojmom 

nielen ekonomických, ale aj spoločenských vied.  Mnohí autori sa zaoberali a zaoberajú sa 

pojmom manažment a snažia sa ho vysvetliť. Manažment charakterizujú ako sústavu 

poznatkov o informačno-komunikačnom procese pôsobenia subjektov manažmentu na 

objekt, pričom výsledok tohto pôsobenia závisí od viacerých činiteľov. Medzi tieto 

môžeme zaradiť napr. odbornú zdatnosť subjektov manažmentu, ich sociálnu zrelosť, ale 
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aj  ich praktické zručnosti.  Azda najjednoduchšie vysvetlenie manažmentu je súbor 

činností riadenia nejakej organizácie, či časť pracovníkov, ktorí sa zaoberajú touto 

činnosťou. Pri tomto pojme sa však stretávame aj s odbornejšími charakteristikami 

a vymedzeniami. 

„Manažment je proces zameraný na efektívne dosahovanie cieľov. Jeho obsahom je 

plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola, ako jeho základné funkcie. Vo 

všeobecnosti je manažment aj systém princípov, metód, techník a postupov, ktoré 

využívajú manažéri pri výkone svojej profesie“ [Vodáček, Vodáčková, 1991: 291]. 

Môžeme povedať, že dnes manažment vytvárajú rozličné teórie a odbory rôznorodých 

vedných disciplín, či už je to sociológia, ekonómia, psychológia alebo ďalšie iné. Aj keď sa 

manažment považuje za interdisciplinárnu vedu, nedá sa povedať v akom rozsahu sa to, 

čo sa preberá z iných disciplín, dá pokladať, za vedecký základ manažmentu [Majtán, 

2003: 7]. 

„Pojem manažment je odvodený z anglického slova management,  to manage - čo 

znamená riadiť, viesť, vládnuť, organizovať, spravovať, dosiahnuť ciele. Ako vedná 

disciplína zaoberajúca sa riadením podniku, sa manažment začal rozvíjať v USA od 

druhej polovice 19. storočia. Mnohí priekopníci manažmentu patrili medzi významných 

manažérov, ktorí sa snažili zovšeobecniť svoje praktické skúsenosti a vytvoriť tak základné 

princípy a postupy, ktoré sa dajú uplatňovať v praxi“ [Papulová, 2006: 167]. 

Manažment, ktorý má svoj predmet skúmania a vlastný zdroj poznávania, začleňuje 

vedomosti viacerých vedných kategórii. Najprv zahrňuje vedomosti manažmentu, čiže 

manažéri zverejnia svoje skúsenosti, potom nasledujú vedomosti z iných kategórii ako 

psychológia a sociológia. V týchto kategóriách sa manažment považuje za spoločenský jav 

a manažéri sú pokladaní za dôležitých spoločenských činiteľov. Avšak poznáme aj iné 

odbory, ktoré sa pričinili o rozvoj manažmentu, ako filozofia, politické vedy, história, 

právo, ekonómia, účtovníctvo alebo technické vedy [Mihok, Trebuňa, 2009: 17] 

2 Manažment ako veda 

Veda o manažmente je jednou zo spoločenských vied, ktorá je založená na vedeckom 

výskume riadenia, teda manažmentu, ktorá sa vytvorila z potreby skúmať prácu 

a zlepšovať pracovné procesy až do terajšieho stavu vedného výskumu a tvorby vedeckých 

teórií a organizácii práce a riadení rôznych organizácií. Manažment sa zaoberá 

samotnými ľuďmi a správaním sa inštitúcií. Zatiaľ čo prírodné vedy a ich realita sú 

nemenné, manažment ako spoločenská veda nepozná žiadne „prírodné zákonitosti“, 

a preto v ňom prebiehajú neustále zmeny. Má interdisciplinárny charakter, do jedného 

celku sústreďuje poznatky z viacerých spoločenských vied ako sociológia, psychológia, 

ekonómia, ale tiež technické a prírodné vedy. 
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Môžeme povedať, že manažment je veda praxeologická, čiže sústreďuje sa na 

skúsenosti a  na  dôležitý cieľ ako dosiahnuť účinný výsledok. Dáva svoje vedomosti praxi, 

ktoré napomáhajú zlepšiť riadenie. Pomáha k výchove manažérov na manažérske pozície, 

a snaží sa poukázať na odvetia a problémy súvisiace s manažmentom. Manažment sa 

považuje za eklektickú vedu, teda má svoj predmet skúmania a svoj zdroj poznávania, 

ktorým je prax. Taktiež manažment patrí k celosvetovým vedným disciplínam, a teda plní 

celosvetovú funkciu, a preto slúži všetkým štátom a rovnakému cieľu [Sedlák, 2008: 24]. 

3 Manažment v sociálnej práci  

Manažment zobrazuje súčasné, kvalitné riadenie, ktoré si vyžaduje vysokú 

profesionalitu. Môžeme ním vymedziť riadiace vybavenie organizácie a celú prácu 

riadiacich pracovníkov. Manažment má svoje požiadavky, ktoré kladie na manažérov. 

Delí sa podľa rôznych odborov napríklad na personálny či finančný. Dnes hovoríme 

o jednotlivých školách manažmentu napríklad euroamerická a japonská škola, ktoré sú 

v súlade s históriou a národnými požiadavkami ľudí [Strieženec, 1996: 109]. 

„Východiskom k identifikácii manažmentu v sociálnej práci je poznatok v kontexte, že 

každá organizácia je zložená z dvoch navzájom prepojených systémov, a to riadiaceho  a 

riadeného“ [Mydlíková, 2004: 12]. 

Sociálna práca ako oblasť je zastúpená organizáciami rozličného statusu. Spolupracujú 

tu organizácie štátnej sociálnej správy, teda odbory sociálno-právnej ochrany dieťaťa, 

organizácie zriadené inými rezortmi štátnej správy, ako detské domovy, inštitúcie 

zriaďované obcami a  neziskový sektor, čiže sektor neštátnych subjektov, ktorý vzniká 

podľa platnej legislatívy z vôle občanov, rôznych záujmových či odborných skupín. Táto 

rozmanitá sústava subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnej práce potrebuje taktiež 

rozdielny prístup k úlohám, požiadavkám a potrebám manažmentu [Matoušek, 2003: 

328]. 

Môžeme povedať, že cieľom manažmentu v sociálnej práci je snaha dosiahnuť tvorivú 

činnosť jednotlivcov, pričom povinnosťou manažéra je vedieť motivovať pracovníkov 

a poukázať aj na potrebu kreativity a flexibility, teda spôsobilosti manažéra každodenne 

využívať nové postupy a vedomosti, ktoré súhlasia s podmienkami[Mydlíková, 2004: 10]. 

Manažment, ktorý sa uplatňuje v sociálnej práci, má za úlohu zaistiť kvalitu sociálnych 

služieb, avšak nemôže sa sústrediť len na získavanie ziskov. Cieľom takéhoto manažmentu 

v sociálnej práci je vedenie a organizovanie riadených subjektov za pomoci riadiacich 

pracovníkov. Všetci pracovníci pracujú na základe presne určených plánov, s následnou 

kontrolou efektivity a výstupov z riadiaceho procesu so zámerom trvalej udržateľnosti a 

s prihliadnutím na potreby klientov. Uplatňuje sa hlavne v sociálnych službách 
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a objektom je ľudský a finančný kapitál. Za formálne faktory  a prvky riadiacich procesov 

považujeme  plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola [Fabiánová, 2009: 309]. 

Sociálna práca nepatrí do komerčného podnikania, čiže v tejto oblasti nejde 

o dosahovanie ziskov, a teda môže byť manažment označovaný za nevhodný. Avšak 

v inštitúciách poskytujúcich sociálnu prácu, manažment môže byť dobrým prostriedkom 

nato, aby tieto organizácie plnili svoje poslanie. Hlavným cieľom a zmyslom inštitúcií 

poskytujúcich sociálnu prácu je pozitívna zmena v živote človeka, klienta. Sociálnu prácu 

považujeme za dôležitý nástroj zmeny v živote človeka. V oblasti sociálnej práce je teda 

manažment ako prostriedok, ktorý umožňuje inštitúciám sa zamerať na skutočné 

poslanie, na kvalitnú odbornú prácu v prospech klienta [Matoušek, 2003: 329].   

„Sociálna práca ako multidisciplinárna disciplína skúma praktický život človeka, 

skupiny, komunity v konkrétnom prostredí, ktoré je determinované súhrnom prírodného 

prostredia, ktoré špecificky komunikuje s jedincom, širšieho spoločenského prostredia, 

ktoré vytvára ľudskú pospolitosť a sociálneho prostredia, v ktorom sa reprodukujú ľudské 

vzťahy v prakticko-konkrétnych dimenziách“[Strieženec, 2001: 45]. 

Za predmet sociálnej práce považujeme spoločenské javy. Tieto spoločenské javy však 

idú mimo spoločnosťou rešpektovanej normality. Za subjekt sociálnej práce pokladáme 

osobnosť, skupinu, či komunitu, ktorí sú príčinou týchto spoločenských javov a teda ich 

spôsobujú, vzbudzujú, zaujímajú k nim hľadisko alebo hľadajú riešenia a riešia ich, či sa 

spolupodieľajú na vyriešení problémov. Z tohto dôvodu ide teda o individualitu, bytosť, 

ktorá sa ocitla v stave núdze, a ktorá nevie tento stav premôcť sama, a preto je potrebný 

spoločenský zásah. V profesii sociálneho pracovníka sa predovšetkým stretávame 

s klientmi, ktorí sa nachádzajú pre nich v zlej a v zložitej situácii. Často krát sami klienti, 

takéto situácie označujú za neriešiteľné. Môžeme teda konštatovať, že takto definovaný 

predmet a subjekt sociálnej práce je na rozhraní charakterizovaného predmetu a subjektu 

vedných kategórii, na základe ktorých vzniká sociálna práca ako veda. Avšak predmet 

a subjekt záujmu tvoria súvislosť s predmetom a subjektom záujmu sociálnej práce 

z takého hľadiska, že ide o ľudského človeka, o sociálne prostredie, v ktorom existuje, o 

životné situácie jednotlivca a vzťah spoločnosti k takýmto situáciám, avšak sú tu aj 

potrebné opatrenia na prevenciu, zmenu alebo podporu týchto situácií [Žilová, 2000: 41]. 

Manažment, ktorý sa uplatňuje v sociálnej práci je sférou, ktorá neodkladne potrebuje 

náš záujem. Všetky činnosti sociálnej práce spočívajú na konkrétnych manažérskych 

zručnostiach samotného sociálneho pracovníka, ktorý pracuje s klientom, ale aj 

sociálneho pracovníka v pozícii vedúceho tímu profesionálov, ktorí veľakrát sa 

spoločnezúčastňujú na vyriešenísociálneho problému klienta. Musíme však aj spomenúť 

sociálneho pracovníka ako vedúceho skupiny v práci iných sociálnych pracovníkov 

a taktiež sociálneho pracovníka v úlohe vedúceho či nadriadeného pracovníka určitej 
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sociálnej organizácii. Súhrn týchto sociálnych subjektov je kvôli ich zakladateľom veľmi 

rôznorodý a hodnota subjektu, dôležitosť a kvalita sociálnej práce sa odvíja od 

skutočnosti, či je zriaďovateľom samospráva, tretí sektor alebo má subjekt 

súkromnoprávny charakter. V konečnom dôsledku sú tu aj subjekty, ktoré uskutočňujú 

štátnu správu a sú v organizačnej štruktúre štátnych inštitúcií, avšak z pohľadu sociálnej 

práce sú to predovšetkým úrady práce, sociálnych vecí a rodiny [Schavel, Schavel, 2010: 

3]. 

„Manažment je proces optimalizácie využitia ľudských, materiálnych a finančných 

zdrojov k dosiahnutiu cieľa“ [Vetráková, 2002: 75]. 

Manažment, ktorý sa využíva pre sociálnu prácu,je proces tvorby a udržovania 

prostredia, v ktorom jednotlivci spoločne pracujú a účinne dosahujú vybrané a stanovené 

ciele. K tomu, aby pracovníci mohli spolupracovať je potrebná správna komunikácia 

v manažmente sociálnej práce. Komunikácia je dôležitým prostriedkom medzi ľuďmi 

v každej organizácii, nielen v manažmente sociálnej práce. Iba prostredníctvom správnej 

komunikácie môžu ľudia v každej inštitúcii pracovať účinne a kvalitne. Cez komunikáciu 

sociálny pracovník nadväzuje vzťah so svojím klientom, uplatňuje metódy a formy 

správnej komunikácie a snaží sa všímať si klientovu neverbálnu komunikáciu. Sociálna 

komunikácia, ktorá sa uplatňuje v manažmente sociálnej práce na jednej strane, integruje 

ľudí, ktorí pracujú a samostatne sa podieľajú na úspechu organizácie. Na druhej strane, 

môžeme povedať, že komunikácia v manažmente sociálnej práce zasahuje do všetkých 

procesov riadenia a podmieňuje ich dôležitosť a výkonnosť. Je naozajstným vlastníkom 

spoločenského procesu. Dovoľuje sociálnu interakciu, ktorá vytvára z jednotlivca 

spoločenskú bytosť. Prvým správnym krokom k dobre zvolenej sociálnej komunikácii 

v manažmente sociálnej práce je zvládnutie teoretických, ako aj praktických 

komunikačných základov. Vo viacerých organizáciách sa práve takéto zvládnutie 

zdôrazňuje ako adekvátny prístup k jednotlivcom aj klientom. Dôležitým článkom 

sociálnej komunikácie je vzájomné pôsobenie v ktorom, sociálny pracovník a klient 

reagujú na svoju činnosť a správanie. Sociálna komunikácia v manažmente sociálnej 

práce sa vytvára ako výsledok formálnych a neformálnych vzťahov, ako aj výsledok 

správneho fungovania organizačnej štruktúry a systému. Pomocou tejto komunikačnej 

siete sú do neho zapojení všetci zamestnanci, ktorí pracujú v  organizácii. Uskutočňuje sa 

hlavne v odvetví formálnych vzťahov, v pomerne presne definovanom komunikačnom 

procese [Laca, 2010: 3-4]. 

„Z praktického hľadiska manažment v oblasti sociálnej práce môžeme chápať aj ako 

aplikované, praktické používanie vytvorených vedeckých teórii, metód, nástrojov 

a techník, a v úzkom prepojení s empirickými prístupmi, odporúčaniami a návodmi 

v sociálnom prostredí praxe“ [Šebestová, 2010: 11]. 
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Manažment, ktorý sa používa v  sociálnej práci všetky svoje aktivity smeruje hlavne k  

výkonu ľudských zdrojov, k dosiahnutiu ľudského výkonu, ale vo vzájomnom prelínaní 

predstáv a cieľov organizácie s predstavami a záujmami svojich  pracovníkov. Dôležitá je 

tu starostlivosť o ľudskú prácu, pracovné podmienky, problémy pracovníkov, ich rodín a 

taktiež osobného a profesijného rozvoja, špecifických skupín zamestnancov, ktorí si 

vyžadujú osobitnú pozornosť a prácu s klientmi, pre ktorú sprostredkováva služby 

sociálneho charakteru, ekonomickej pomoci, poradenstva, nadviazania kontaktov, 

zabezpečenia programov a spoločenského zaradenia, úpravy, formovania a rozvoja 

kvality života [Kovačič, 2008: 40]. 

„Pri sociálnej práci je potrebné sa zamerať na dve oblasti manažmentu, a to 

manažment ako proces tvorby a udržovania prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú 

a účinne dosahujú vybrané ciele a na manažment ako proces optimalizácie využitia 

ľudských, materiálnych a finančných zdrojov k dosiahnutiu cieľov“[Matoušek, 2003: 327]. 

Môžeme teda skonštatovať, že manažment využívaný v sociálnej práci sa zaujíma  o 

účinnosť, zisk a výnos v súvislosti ekonomických záležitosti, zatiaľ čo sociálny manažment 

sa zaoberá aj úvahami sociálnych súvislosti solidarity, zodpovednosti, charakteru a 

súčinnosti. Avšak len mi sami si môžeme zvoliť či chceme pracovať ako ekonomickí 

manažéri v sociálnej práci alebo využívame svoje solidárne ciele a tak sa môžeme stať 

sociálnymi manažérmi sociálnej práce v určitej konkrétnej pomoci ľuďom, ale aj 

spoločnosti[Fabiánová, 2009: 313]. 

4 Sociálny manažment 

Sociálny manažment sa zameriava na riadenie, usmerňovanie a rozvíjanie tých prvkov 

v inštitúcii alebo v inom organizovanom systéme, v inštitúcii sociálneho alebo 

vzdelávacieho charakteru, ktoré zabezpečujú starostlivosť o ľudského činiteľa, o človeka. 

Charakterizujú ho dve zložky. Prvá zložka je sociálna a druhú zložku tvorí manažment. 

V obsahovom zložení prvej zložky sociálny sú zahrnuté všetky oblasti a sféry pôsobenia, 

aktivity a činnosti, ktoré pramenia zo spoločenského života, zodpovedajú potrebám, 

záujmom a požiadavkám spoločnosti a ich hmotnému zabezpečeniu a usporiadaniu ich 

vzťahov. V obsahovom vymedzení druhej zložky manažment sú vymedzené oblasti 

a sféry, ktoré v sociálno-psychologickom výcviku majú vzťah k pracovníkom a k ich 

praxi, v riadiacej činnosti sociálneho zamerania a práce s ľuďmi. V tejto druhej zložke sa 

riešia otázky, ako je napríklad rozvoj ľudských zdrojov a sociálny rozvoj, osobnosť 

sociálneho pracovníka a jeho rozvoj, osobnosť klienta a jeho formovanie, sociálne 

prostredie, riešenie sociálnych problémov, sociálny manažment a jeho metódy. V centre 

záujmu sociálneho manažmentu sú teda také okruhy pôsobenia, ako je súbor činností 

v organizácii či firme, alebo v zariadení poskytujúcich sociálne služby a zo strany 
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manažmentu ide predovšetkým o prácu humanitného charakteru či vo vzťahu na 

ľudského činiteľa, osobitne sociálnych a personálnych útvarov, ale i podnikových 

predpokladov pre výkon v sociálnej oblasti. Do sociálneho manažmentu sa zaraďujú aj 

také okruhy otázok, ako sú problémy sociálnej politiky, rodinnej komunity, zdravotnej 

starostlivosti, hodnotovej orientácie, najmä u deviantov a u resocializovaných 

jednotlivcov, problémy nezamestnanosti a spoločenskej reintegrácie, preventívnych 

programov v oblasti neprispôsobivosti požiadavkám zo strany spoločnosti, štátnej správy, 

účelových inštitúcií, rodiny a jej jednotlivých členov [Kovačič, 2008: 39]. 

„Sociálny manažment sa špecializuje na koordinovanie činností ľudí pracujúcich 

v organizácií pôsobiacich predovšetkým v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb, 

sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva. Sociálny manažment kladie dôraz 

predovšetkým na ľudské zdroje. Pri riadení sociálneho systému berie do úvahy vplyv 

sociálnych a psychologických faktorov“ [Strieženec, 1996: 109]. 

„Sociálny manažment je ekonomické chápanie sociálnej práce, pomocou ktorého 

dokážeme tematizovať sociálnu prácu a transformovať ju na produktívnu ponuku 

pomoci, ktorá je v súlade s pravidlami a požiadavkami spoločenských skupín v kontexte 

solidarity. Sociálny manažment je viac než len ekonomika a vždy sa kladie dôraz aj na 

sociálny aspekt solidarity. V sociálnom manažmente musí existovať rovnováha medzi 

ekonomickými, spoločensko-etickými a ľudskými prvkami v sociálnej práci ako praktická 

forma paralely medzi efektivitou, trvalou udržateľnosťou a solidaritou“ [Bernhart, 2006: 

17-20]. 

V sociálnej práci by mal sociálny manažment v určitej rovine zabezpečiť ziskovosť 

sociálnych služieb, avšak zisky a výnosy nie sú prvoradé. Solidárnosť, etika a ľudskosť sú 

vzťahové a spätné a väzbové prvky sociálneho manažmentu, ktoré ho čiastočne odlišujú 

od bežných manažérskych disciplín [Marinicová, 2010: 83]. 

Za obsahovú náplň manažmentu v sociálnej oblasti je nevyhnutné využívať pracovný 

i osobný potenciál všetkých pracovníkov, vytvoriť podmienky na vykonávanie odbornej 

práce odbornými zamestnancami. Veľmi dôležité je spolupracovať aj s účelovými 

inštitúciami, liečebnými ústavmi, odborníkmi zo sociálnej oblasti, zo špeciálnych 

zariadení, ústavov sociálnej starostlivosti, charity. Veľký dôraz klásť na osobitné skupiny 

pracovníkov, ako špecialisti, špičkovo kvalifikovaní, kreatívne talentovaní, experti, 

externisti v tímoch, ďalej nekvalifikovaní, mladiství, absolventi škôl, osoby so zmenenou 

pracovnou schopnosťou, matky s deťmi, väzni či osoby s deviantnými sklonmi. Taktiež 

ovládať a uplatňovať poznatky a vedomosti z iných vedných disciplín, vied sociálnych, 

psychologických, medicínskych i metodologických postupov [Kovačič, 2008: 40]. 

V spojitosti s manažmentom sa veľakrát stretávame v práci jednotlivca so 

selfmanagementom, pričom self pochádza z anglického slova a znamená ja a management 
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znamená riadenie. Tento výraz by sme mohli preložiť ako sebariadenie. Selfmanažment 

definujeme ako súhrn poznania, myslenia, reči či vnímania na skvalitňovanie jedincovej 

osobnosti, jeho kvalifikácie či celkového rozvíjania jeho života, ďalej sa selfmanažment 

sústreďuje na hodnotovo-emotívnu časť čiže vôľové usmerňovanie postojov a záujmov, 

potom sa stretávame s oblasťou individuálno-sociálnou, čo znamená jedincov osobnostný 

vzťah na svoju sebareguláciu vo vzťahu k spoločnosti, k okoliu a k iným ľuďom, 

a nakoniec sem zaraďujeme aj organizačno-kontrolnú časť takže pracovný čas a 

sebaposudzovanie a sebahodnotenie. Manažérske sebariadenie sa stotožňuje s cieľom 

neustále na sebe pracovať a byť cieľavedomým. Byť pánom sám sebe, je schopnosť 

sociálneho pracovníka uskutočňovať manažérske funkcie na sebe, realizovať svoje vlastné 

ciele, povinnosti a aktivity v dlhodobejšom alebo i krátkodobejšom rozsahu. 

Selfmanažment teda pokladá za dôležité vytvoriť si časový harmonogram a systém na 

vykonávanie práce, na pracovné i osobné či rodinné povinnosti, na koníčky, 

a samozrejme, dôležité je vykonávanie kontroly nad splnením týchto povinností. V 

práci sociálneho pracovníka sa využíva veľa činiteľov manažovania jeho profesie s 

klientom. Medzi najzákladnejšie patrí čas, ktorý je v práci sociálneho pracovníka veľmi 

dôležitý predovšetkým vo vzťahu k stálemu zvyšovaniu množstva klientov, ale aj 

usmerňovania výsledku samotného sociálneho problému klienta pri využití prípadového 

manažmentu [Schavel, Schavel, 2010: 4]. 

Okrem cieľavedomosti je v manažérskom riadení seba aj rozvoj. Byť vedúcim sám sebe 

znamená realizovať manažérske funkcie u seba, plánovať si osobné ciele, ale i konkrétny 

program, úlohy a činnosti v dlhodobom, strategickom, ale i krátkodobom období. 

Prispôsobiť si časový harmonogram a režim na ich uskutočnenie, taktiež na svoje 

pracovné, ale i osobné povinnosti a záujmy a nakoniec kontrolovať a hodnotiť dosiahnuté 

výsledky [Kovačič, 2008: 95]. 

Profesionálni sociálni pracovníci, ktorí vykonávajú prípadový manažment používajú 

v sociálnej práci pravidlá prípadového manažmentu, ktoré sú určené, hlavne pozícii 

prípadového manažéra. Cieľom týchto pravidiel je predstaviť povahu prípadového 

manažmentu v sociálnej práci a tiež aj úlohu prípadového manažéra. Prípadový 

manažment zahŕňa  presne stanovený cieľ a postupy sociálnej práce. Je prepojený 

s prípadovou sociálnou prácou. Všetci caseworkeri zameriavajú svoje aktivity na klienta 

a na prostredie. Zameriavajú sa na prácu v prospech klienta alebo jeho rodiny, ktorí 

potrebujú sociálnu pomoc. Kľúčová súčasť, ktorá sa používa pri praxi je obsiahnutá v 

ponímaní, že dôvera a upevňovanie zodpovedného vzťahu medzi sociálnym pracovníkom 

a klientom je potrebná a dôležitá k zvyšovaniu klientovho využívania služieb súvisiacich 

so starostlivosťou, obnovovaním, ale predovšetkým s udržaním klientovej nezávislosti. 

Profesionálny sociálny pracovník prostredníctvom prípadového manažmentu definuje  
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potreby klienta a jeho rodiny. Pri výkone svojej profesie hľadá, zabezpečuje, sleduje, 

kontroluje a dohliada nad kvalitou služieb, ktoré využíva pri riešení klientových potrieb. 

Dôležitým prvkom sociálneho prípadového manažmentu je profesionálny sociálny 

pracovník. Môžeme konštatovať, že prípadový manažment v sociálnej práci je 

prirodzeným zásahom, ktorý sa odohráva na oboch stranách, čiže aj u klienta a aj 

v konkrétnej organizácii. Tento prípadový manažment požaduje od sociálneho 

pracovníka, aby si s klientom pestoval a tvoril terapeutický vzťah, v ktorom pracovník 

spája klienta s organizáciou, ktorá mu dáva potrebné služby a poradenstvo. V odvetví 

prípadového sociálneho manažmentu sa poskytuje služba, ktorá v praxi s klientom je 

poskytovaná jednotlivými inštitúciami alebo môže byť zabezpečená v mnohých 

organizáciách [Schavel, Schavel, 2010: 5-6].  

„Napriek tomu, že riadenie a manažment sociálnej práce úzko súvisia, vidíme rozdiel 

medzi nimi v tom, že riadenie sociálnej práce sa zaoberá riadením sociálnych služieb, a to 

hlavne z hľadiska kvality sociálnych služieb. Ide hlavne o to, aby sa organizácia aktívne 

snažila zlepšovať poskytovanie svojich služieb na základe ňou stanovenej strategickej 

vízie. Manažment organizácie a aj organizácia samotná, musí byť schopná flexibilne 

reagovať na zmeny spôsobené vonkajšími alebo vnútornými faktormi a konštruktívne 

riešiť vzniknuté konflikty“ [Cangár, 2005: 81]. 

Všetky požiadavky a úlohy sociálneho pracovníka, ale aj samotného klienta sú 

definované už v priebehu tvorenia cieľu. Veľmi dôležitý je bezprostredný kontakt medzi 

sociálnym pracovníkom a jeho klientom, ktorý je potrebný k účinnému naplneniu cieľa. 

Povinnosti sociálneho manažmentu sú prepojené so zásahom na klienta. Je dôležité 

uskutočňovať služby tak, aby viedli k spokojnosti klienta a jeho celkovej fyzickej, 

psychickej či sociálnej harmónii. Vykonávané služby pre klienta musia byť neustále 

monitorované. Sociálny manažér okrem toho, zabezpečuje, aby poskytované služby pre 

klienta boli účinné, dohliada na výsledky. Pri intervencii sústredenej na klienta je 

podstatné to, ako je  podporovaný manažér, a či má adekvátny prístup a financie 

[Schavel, Schavel, 2010: 7]. 

Zmyslom a hlavnou úlohou inštitúcii, ktoré poskytujú sociálne služby, je pozitívna 

zmena v živote človeka, klienta. Manažment v sociálnej práci sa používa ako nástroj, 

ktorý  dovoľuje inštitúciám organizovanie profesionálnych služieb pre klientov. Dôležité 

je spomenúť aj manažment kvality, ktorý zaisťuje dobrý priebeh všetkých procesov a tak, 

aby sa dosiahol najvyšší účinok zdrojov a služieb s požiadavkami zákazníka. V dnešnej 

spoločnosti je významný manažment kvality. Každý človek si vyžaduje a chce kvalitu 

poskytovaných služieb. Manažéri, ale aj sociálni pracovníci sa musia zameriavať hlavne na 

kvalitu poskytovaných služieb. Je potrebné, aby dokázali zamestnancov motivovať k 

poskytovaniu týchto služieb a aby služby poskytované klientom v rôznych zariadeniach 
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boli pre nich čo najlepšie. Pretože najväčšou odmenou nielen pre manažérov, ale aj pre 

sociálnych pracovníkov budú spokojní klienti a organizácie, ktoré poskytujú sociálne 

služby si zvýšia nielen svoju dôveryhodnosť, ale aj názor klientov o poskytovaní služieb 

[Marinicová, 2010: 94-95]. 

Prípadový  manažment (case management) 

Pravidlá prípadového manažmentu v sociálnej práci sú určené profesionálnym 

sociálnym pracovníkom, ktorý vykonáva prípadový manažment, v špeciálne popísanej 

úlohe akéhosi prípadového manažéra. Prípadoví manažéri pracujú ako súčasť servisu 

sociálnej práce, môžu pôsobiť ako členovia tímu v agentúrach alebo v ďalších službách, 

ako napr. v školách, zariadeniach zdravotnej starostlivosti, nemocniciach, v programoch 

zamestnanosti, ale taktiež môžu pracovať v kontexte súkromnej praxe. Tieto pravidlá boli 

sformulované s plným vedomím toho, že neexistuje univerzálna definícia prípadového 

manažmentu, pretože v praxi sociálnej práce sa nedá použiť iba jeden model. Zmyslom 

týchto pravidiel je objasniť povahu prípadového manažmentu v sociálnej práci  a taktiež 

aj postavenie prípadového manažéra.  

Prípadový manažment obsahuje uznávaný koncept a techniky sociálnej práce. Je spo-

jený s prípadovou sociálnou prácou a má hlboký základ v praxi. Tradiční ,,caseworkeri“ 

sa zameriavajú  dvojako, na klienta a na prostredie. Sústreďujú sa na prácu v mene jedno-

tlivca, alebo jeho rodiny, ktoré potrebujú sociálnu pomoc. Prípadový manažment pamätá 

na veľmi dôležitú zložku, ktorá je vhodná pre prax. Je založená na poznaní, že dôvera 

a posilňovanie priameho vzťahu medzi sociálnym pracovníkom a klientom je nevyhnutn-

osťou k napredovaniu klientovho využívania servisu súvisiaceho so starostlivosťou, obn-

ovovaním alebo udržaním si vlastnej nezávislosti klienta v plnom možnom rozsahu.  

Prípadový manažment je metóda poskytovania servisu,  pomocou ktorého profesion-

álny sociálny pracovník stanovuje potreby klienta a klientovej rodiny. Zbiera, zariaďuje, 

monitoruje, hodnotí a obhajuje  súbor návrhov služieb, s ktorými sa stretáva pri riešení 

klientových potrieb.  

Profesionálny sociálny pracovník je základným poskytovateľom sociálneho prípadové-

ho manažmentu. V odlišnosti od iných foriem prípadového manažmentu, prípadový 

manažment v sociálnej práci je prirodzenou mikro a makro intervenciou, ktorá sa deje 

v oboch stupňoch, to znamená, u klienta a aj v samotnom systéme. Vyžaduje od sociá-

lneho pracovníka, aby sa vyvíjal a udržoval s klientom terapeutický vzťah, ktorý môže 

zahŕňať snahu o spájanie klienta so systémom, ktorý sa mu poskytuje v rámci potrebného 

servisu, zdrojov a príležitostí. Servis, ktorý sa poskytuje v oblasti sociálneho prípadového 

manažmentu v praxi môže byť poskytovaný jednotlivými agentúrami alebo môže byť 

zastrešený v mnohých agentúrach a organizáciách. 
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Úlohy a funkcie prípadového manažmentu 

Aj keď poslania a roly sociálneho prípadového manažéra sa môžu výrazne líšiť od sys-

tému alebo programu, títo ľudia vykonávajú  škálu spoločných úloh, ktoré sa spájajú 

s intervenciou ku klientovi a taktiež k intervencii v systéme.  

Intervencia zameraná na klienta 

Len čo sociálny prípadový manažér identifikuje a zaradí klienta podľa toho, čo sa 

o prípade dozvedel a čo si zistil, stretne sa tvárou tvár s klientom na prvom všeobecnom 

stretnutí a spoločnými silami  uvažujú o  sociálnych, finančných, inštitucionálnych pro-

striedkoch, vhodných pre pomoc klientovi. Manažér sa sústreďuje najmä na to, ako  tieto 

prostriedky pôsobia na základné záujmy klienta počas doby pozorovania.  Jedným zo 

základov tohto pozorovania je, že sociálny pracovník rozvíja individualizovaný plán 

s klientom a zisťuje priority, závery, po ktorých klient túži a aj zdroje a stratégie, ktoré 

môžu byť použité k dosiahnutiu výsledku. Povinnosti sociálneho pracovníka, klienta 

a iných by mali byť objasnené už počas tvorenia plánu. Priamy kontakt medzi sociálnym 

pracovníkom a klientom je nevyhnutný k efektívnemu splneniu cieľa a k vývoju plánu. 

Doplňujúce úlohy sociálneho manažmentu ďalej súvisia s intervenciou na klienta vrátane 

realizácie plánu snahou o mobilizáciu formálnych a neformálnych zdrojov a aj služieb 

potrebných k maximalizácii  klientovej psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Dôležité je 

sledovať zabezpečovanie servisu pre klienta. Sociálny manažér taktiež v mene plánu po-

treby zdrojov a služieb pre klienta pravidelne prehodnocuje status klienta, efektívnosť 

poskytovaných intervencií, kontroluje výsledky záverov spolu s úpravou poskytovaného 

plánu služieb a ukončuje prípad.   Na všetkých úsekoch intervencie zameranej na klienta 

je rozhodujúce to, ako je  podporovaná autorita manažéra, to, či má dostatočný prístup a 

finančné zdroje. 

Systémová intervencia 

Organizačná štruktúra, politika, rozpočet a aj komunitná sieť služieb by mali uskut-

očňovať na klienta orientovaný prípadový manažment. Manažér musí chápať ako agent-

úra a systémy môžu pozitívne i negatívne pôsobiť na klienta. Sociálny pracovník sa zaobe-

rá aj úlohami, ktoré podporujú systém, v ktorom prípadový manažment existuje. Napr. 

prípadový manažér analyzuje sily a obmedzenia systémov, vyberá stratégie na zlepšovanie 

systému a hodnotí efektívnosť stratégií (dopĺňa a upravuje očakávané závery a stratégie). 

Záver  

V súčasnej spoločnosti má práca sociálneho pracovníka nezastupiteľné miesto a stáva 

sa  čoraz viac vyhľadávanou. Stále viac a viac ľudí sa ocitá v situáciách, ktoré nevedia, 
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nedokážu sami riešiť a vyriešiť. Čoraz častejšie sa stretávame s osobami, ktoré sa 

nedokážu pohnúť z miesta, kvôli problémom, v ktorých sa ocitli, a tak sa u nich prehlbuje 

frustrácia, napätie či obavy. Sociálny pracovník vo funkcii manažéra nadobúda významnú 

rolu v prítomnosti, ale aj v budúcnosti, či v našich rodinách, v štáte, národe. Preto sa od 

nás žiada zodpovedný prístup k tomu, ako a čím ho do života vybavíme. Hlavnou ideou 

tejto štúdie bola integrácia osobnosti funkcie sociálneho pracovníka a manažéra, ktorý by 

svoju energiu vynaložil na to, aby vhodným spôsobom skúmal a manipuloval sociálne 

prostredie, v ktorom pracuje. Aplikácia rozvinutých zručností sociálneho pracovníka aj 

ako manažéra je jeden so spôsobov, ktorého prioritou je postaviť prácu s klientmi tak, aby 

bola relevantná a efektívna.   

V štúdii poukazujeme na nevyhnutnosť manažmentu v inštitúciách poskytujúcich 

nielen sociálne služby, ale aj poradenstvo. Hlavnou úlohou takého manažmentu je 

pomocou pracovníkov aj v pozícii manažérov organizovať a istým spôsobom aj riadiť 

ostatných zamestnancov. 

Môžeme skonštatovať, že inštitúcie zamerané na sociálnu prácu, využívajú manažment 

preto, aby naplnili svoj cieľ a svoje poslanie. Všetci manažéri, ale aj samotní sociálni 

pracovníci vykonávajú svoje činnosti tak, aby dosiahli v živote klienta pozitívnu zmenu. 

Je veľmi dôležité, aby sociálni manažéri sa zaoberali kvalitou poskytovaných služieb. 

Prostredníctvom definície sociálneho kapitálu sa v sociálnom manažmente stretávame so 

sociálnymi vedomosťami, ktoré predstavujú súbor kompetencií, zručností a poznatkov. 

Ako sme už uviedli, v štúdii sme sa zaoberali interakciou roly sociálneho pracovníka aj 

ako manažéra voči klientom. V nadväznosti na uvedené teoretické prístupy 

k problematike inklinujeme k názoru, že by bolo prospešné a užitočné, aby sociálny 

pracovník zaistil klientom rovnaký prístup k zdrojom, k sociálnym službám, 

k možnostiam využívania týchto služieb, aby mali zabezpečené všetky potreby, ktoré 

potrebujú k plnohodnotnému životu. Zviditeľnenie tejto problematiky nám pomohlo 

dospieť k poznaniu, že rola sociálneho pracovníka ako manažéra v interakcii s klientmi sa 

stáva dôležitým aspektom pre dnešnú prax v zmysle zdokonaľovania ich vzájomných 

vzťahov, ale aj s ohľadom na naplnenie individuálnych a spoločenských potrieb. 

Domnievame sa, že aj poznanie sociálneho pracovníka ako manažéra sebou samým 

v porovnaní s hodnotením klientov, by bolo prínosné pre spoľahlivejší, objektívnejší 

obraz o sebe, o vlastnej sebareflexii. Odporúčame dominantnejšie poukazovať na 

manažment ako neodmysliteľnú súčasť v profesii každého sociálneho pracovníka alebo 

sociálneho manažéra. Tiež sústrediť pozornosť na pracovníka, ktorý vníma klienta ako 

jedinečnú osobnosť, ktorej sa snaží pomôcť prekonať aj neľahkú sociálnu situáciu. 
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