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Úvod

(Kvetoslava Repková)

V rámci diseminačnej stratégie projektu INTERLINKS riešiteľský 
tím ponúka čitateľom a čitateľkám tretí diel publikácie zameranej 
na problematiku dlhodobej starostlivosti o starších ľudí na Sloven-
sku a v Európe. Nadväzuje v ňom na predchádzajúce diely, ktoré 
sa osobitne venovali otázkam neformálnej starostlivosti a kvality v 
službách dlhodobej starostlivosti (1. diel) a následne otázkam pre-
vencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti (2. diel). Súčasťou 
druhého dielu bol aj rámec pre analyzovanie národnej a európskej 
praxe dlhodobej starostlivosti.

Posledný diel publikácie je osobitne venovaný otázkam správy, 
riadenia a financovania dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. 
Pristupuje sa k nim ako k súboru procesov spojených s prijíma-
ním rozhodnutí, výkonnosťou a kontrolou organizácií, s ich sme-
rovaním a uspokojovaním oprávnených požiadaviek na transpa-
rentnosť voči ostatným subjektom mimo organizácie. Nosný text 
publikácie sprostredkováva Národnú správu o riadení a financo-
vaní dlhodobej starostlivosti a následne Európsku konsolidova-
nú správu pre uvedenú oblasť, ktorá bola spracovaná ako jeden  
z posledných výstupov európskeho konzorcia projektu INTERLINKS 

využívajúc všetky ostatné výstupy z jednotlivých fáz projektu. 
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Pre zvýšenie praktickej a diseminačnej hodnoty publikácie v zá�
verečnej kapitole tohto dielu autorský kolektív poskytuje kľúčo-
vé informácie o interaktívnej  webovej stránke projektu, na ktorej 
môžu čitatelia a čitateľky získať komplexný obraz o jednotlivých 
výstupoch projektu a zapojiť sa do výmeny informácií o národných 
politikách a praktikách dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. 
Práve interaktívnosť sa stala primárnou charakteristikou projektu 
INTERLINKS, a to nielen dovnútra európskeho konzorcia, ale aj na-
vonok voči všetkým reálnym i potenciálnym užívateľom a užíva-
teľkám jeho výstupov. Nemožno preto vylúčiť, že postupom času 
sa budú jednotlivé výstupy čiastočne dopĺňať, nie však spôsobom, 
že by sa zásadne menila ich základná štruktúra a väčšinový obsah. 
Záverečná kapitola obsahuje aj krátku informáciu o možnostiach 
ďalšej podpory aktivít zameraných na otázky dlhodobej starostli-
vosti o staršie osoby po ukončení projektu INTERLINKS.

V prílohe publikácie uvádzame napokon zloženie projektového 
tímu a zloženie Národného panelu expertov a expertiek projektu 
INTERLINKS, ktorý bol na jeho účely zriadený. 

Vyjadrujeme presvedčenie, že odborná slovenská verejnosť pri-
víta pokračovanie možnosti zapojiť sa do výmeny integrovaného 
európskeho poznania v tejto mimoriadne aktuálnej agende, a to 
aj vďaka výstupom v národnom jazyku prostredníctvom všetkých 
troch dielov publikácie. Preklad a ich edičné spracovanie bolo 
možné aj vďaka podpore Kancelárie WHO na Slovensku.



Správa, riadenie a financovanie  
dlhodobej starostlivosti





9

Národná správa o riadení
a financovaní dlhodobej starostlivos


Slovensko

Rastislav Bednárik, Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Bra�slava, apríl 2011





11

Národná správa o riadení a financovaní dlhodobej starostlivostiBednárik a kol., 2011

Obsah

1 Úvod a kontext   ...............................................................   13

2  Hlavné kontextuálne faktory   .........................................   13

3  Riadenie a financovanie služieb dlhodobej 
 starostlivosti o starších ľudí   ...........................................   16

4  Kľúčové bariéry   ..............................................................   20
4.1 Štrukturálne bariéry   ...............................................   20
4.2  Procedurálne bariéry   ..............................................   21
4.3  Finančné bariéry   .....................................................   22
4.4  Profesionálne bariéry   .............................................   24
4.5  Otázky statusu a legitimity   .....................................   25

5  Kľúčové facilitátory   ........................................................   27
5.1  Zdieľaná vízia   ..........................................................   27
5.2  Zrozumiteľnosť rolí a zodpovedností   ......................   28
5.3  Vhodné podnety a odmeňovanie   ...........................   29
5.4  Uznávanie spoločnej práce   .....................................   30

6  Financovanie služieb dlhodobej starostlivosti   ..............   31

7  Finančná udržateľnosť   ...................................................   33

8  Dobrá prax   .....................................................................   35

9  Pretrvávajúce problémy   ................................................   37



12

Národná správa o riadení a financovaní dlhodobej starostlivosti Bednárik a kol., 2011

10  Zavádzanie dobrej praxe do bežnej činnosti   .................   39

Literatúra   ................................................................................   41

Poznámky   ...............................................................................   44

Príloha   ....................................................................................   45



13

Národná správa o riadení a financovaní dlhodobej starostlivostiBednárik a kol., 2011

1 Úvod a kontext

Národná správa sa zaoberá systémom financovania a spravova-
nia služieb dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti o star-
šie osoby odkázané na pomoc inej osoby z dôvodu zdravotného 
postihnutia alebo funkčných limitov spôsobených vyšším vekom. 
V správe sú využité vybrané informácie spracované riešiteľským 
tímom INTERLINKS na Slovensku v rámci prípravy jednotlivých ma-
teriálov v prvom roku realizácie projektu (Vignette, LTC Slovakia 
poster, WP5 Národná správa o neformálnej starostlivosti v rámci 
systému dlhodobej starostlivosti).

Pri príprave správy riešiteľský tím intenzívne spolupracoval s členmi 
a členkami NEP-Slovensko, inšpiroval sa diskusiou k príprave správy 
v rámci prostredia NING, osobitne k zjednoteniu prístupu na popis  
a analýzu príkladov dobrej praxe.

Definitívna verzia správy bola prerokovaná s členmi a členkami 
NEP-Slovensko vo februári 2010 a aktualizovaná v apríli 2011. 
 

2 Hlavné kontextuálne faktory

Starostlivosť o staršie osoby odkázané na pomoc inej osoby pri 
bežných denných a inštrumentálnych činnostiach bola do 40.-50. 
rokov 20. storočia poskytovaná v bývalej Československej republi-
ke na charitatívnom a dobrovoľníckom základe vychádzajúc z tra-
dícií kresťanstva hlásajúceho lásku k blížnemu a povinnosť vzájom-



14

Národná správa o riadení a financovaní dlhodobej starostlivosti Bednárik a kol., 2011

ne si pomáhať. V rámci tohto princípu sa zakladali útulky, neskôr 
ústavy pre chudobných a opustených (Repková, 2005). 

50. roky priniesli rozmach rezidenčnej starostlivosti o odkázané 
osoby organizovanej v rámci nového zákonodarstva v oblasti so-
ciálneho zabezpečenia (zákona o sociálnom zabezpečení z roku 
1956 a následné). Ním sa prvýkrát upravil aj systém sociálnej sta-
rostlivosti o staršie osoby, ťažko zdravotne postihnuté osoby a iné 
sociálne zraniteľné skupiny, ktorým sa ustanovili povinnosti štátu 
pomáhať odkázaným jednotlivcom a skupinám. Celý ďalší vývoj 
bol poznamenaný týmito faktormi:

1. Rozdielna úroveň právnej ochrany v oblasti zdravotnej a sociálnej sta�
rostlivosti. Od 1.1.1993 boli nároky v oblasti zdravotnej starostlivosti 
založené na princípe verejného zdravotného poistenia, čo zaručovalo 
prístupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého, bez ohľadu na jeho 
príjmové, majetkové a širšie rodinné pomery. Naopak, sociálne inter-
vencie tvorili súčasť sociálnej starostlivosti, neskôr sociálnej pomoci, 
financovanej na prerozdeľovacom  princípe z priamych daní (zo štát-
neho rozpočtu). Jednotlivé právne nároky v tejto oblasti (peňažné 
príspevky, sociálne služby) boli a doposiaľ sú príjmovo a majetkovo 
testované zohľadňujúc záväzky rodiny pri zabezpečovaní starostli-
vosti. Realizácia deklarovaného záujmu o integrovanú zdravotno-
sociálnu starostlivosť o odkázané osoby tak bola od počiatku kom-
plikovaná rozličnými mechanizmami financovania a kompetenciami 
príslušných orgánov patriacich pod dva rozličné sektory.

2. Substitučná povaha vzťahu medzi formálnymi a neformálnymi služ�
bami. V podmienkach Slovenska sa tradične väčšina starostlivosti 
o staršie odkázané osoby poskytovala a poskytuje v domácom pro-
stredí na neformálnej báze (pozri WP5 Národnú správu, 2009). Nap-
riek existencii právnych možností kombinovať domácu starostlivosť 
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s formálnymi službami (napr. kombináciou starostlivosti blízkych po-
berajúcich peňažný príspevok na opatrovanie so službami denných 
centier), takáto možnosť sa využívala a využíva  minimálne. Vzťah 
formálnych a neformálnych služieb je tak prevažne založený na 
substitučnej, nie na komplementárnej báze (staršia osoba je opat-
rovaná buď doma alebo v zariadení s celoročnou prevádzkou, nie 
kombinovane alebo na komunitnom princípe).

3. Rôznorodé, ale slabo koordinované kompetencie v oblasti dlhodo�
bej starostlivosti.  Za zásadnú kontextuálnu zmenu v oblasti dlhodo-
bej starostlivosti o odkázané osoby možno považovať deetatizáciu 
a decentralizáciu v oblasti sociálnych služieb pre odkázané osoby. 
Od začiatku tejto dekády ide postupne o definitívny prechod ori-
ginálnych kompetencií a zodpovedností štátu v oblasti sociálnych 
služieb na regionálnu a miestnu samosprávu (proces vyvrcholil pri-
jatím zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákona 
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a súvisiacou fiškálnou de-
centralizáciou), ktorá ich zabezpečuje primárne prostredníctvom 
verejných poskytovateľov sociálnych služieb. Opatrenia dlhodobej 
starostlivosti vo forme peňažných príspevkov (napr. peňažný prís-
pevok na opatrovanie, peňažný príspevok na úpravu bytu, rodin-
ného domu alebo garáže, peňažný príspevok na zvýšené výdavky) 
naďalej zostávajú v originálnej pôsobnosti špecializovanej štátnej 
správy, čo v niektorých prípadoch komplikuje kontinuálnosť po-
moci a vedie k vzájomnému prenášaniu zodpovedností medzi or-
gánmi miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy. Naďalej sa 
nedarí účinnejšie realizovať opatrenia integrovanej sociálno-zdra-
votnej dlhodobej starostlivosti (napr. je veľmi nedostatočná dlho-
dobá starostlivosť v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivos-
ti; pretrvávajú komplikácie pri vykonávaní zdravotnej starostlivosti 
v zariadeniach sociálnych služieb).
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3 Riadenie a financovanie služieb  
 dlhodobej starostlivosti o starších ľudí

Dlhodobá starostlivosťť je na Slovensku zabezpečovaná najmä 
prostredníctvom systému sociálnych služieb, ktorú dopĺňa zvý-
šená pozornosť voči starším osobám v systéme zdravotníckej sta-
rostlivosti. Hlavná záťaž spočíva však na rodine a na neformálnych 
opatrovateľoch/ľkách. Preto sú sociálne služby organizované tak, 
aby pomáhali v maximálne možnej (a pre štát a samosprávu vo 
finančne únosnej) miere osobám v dlhodobej starostlivosti a ich 
rodinám. 

V systéme zdravotnej starostlivosti ide o zabezpečenie prevencie 
(najmä formou pravidelných preventívnych prehliadok pre staršie 
osoby), o zaraďovanie do dispenzarizácie, ale aj o zabezpečenie 
ústavnej zdravotnej starostlivosti a domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti pre osoby odkázané na dlhodobú starostlivosť. V systé-
me zdravotnej starostlivosti sú pre potreby dlhodobej starostlivosti 
využívané aj všeobecné nemocnice, agentúry domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti, oddelenia alebo liečebne pre dlhodobo cho-
ré osoby, hospice i domy ošetrovateľskej starostlivosti.

Financovanie zdravotnej starostlivosti (a v rámci nej aj segmen-
tu dlhodobej starostlivosti) je zabezpečené systémom verejného 
zdravotného poistenia (kde pôsobia 3 zdravotné poisťovne), z kto-
rého sa preplácajú výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
(najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov).  
Účasť súkromných zdrojov je nízka.
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Významné kompetencie v problematike dlhodobej starostlivosti má 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a príslušná odvetvo-
vá infraštruktúra (orgány špecializovanej štátnej správy, obce, mestá, 
vyššie územné celky, poskytovatelia sociálnych služieb). Poskytovanie 
peňažných príspevkov na kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, ako aj príspevok na opatrovanie sa zabezpe-
čuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny ako orgánov špecializovanej štátnej správy. Kľúčovými 
aktérmi v poskytovaní sociálnych služieb sú však obce a samosprávne 
kraje (lokálna a regionálna samospráva). Obce a samosprávne kraje 
posudzujú odkázanosť klienta na sociálnu službu (podľa zaradenia 
do príslušného stupňa odkázanosti) a zároveň zabezpečujú, zriaďu-
jú a poskytujú sociálne služby. Klientmi prevádzkovateľov sociálnych 
služieb sú však nielen starší odkázaní občania, ale aj mladší, zdravotne 
ťažko postihnutí ľudia a niektoré ďalšie kategórie populácie. 

Na lokálnej úrovni pre dlhodobú starostlivosť o staršie osoby pôsobia 
zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, zabezpe-
čovanie terénnej opatrovateľskej služby, prepravnej služby, odľahčo-
vacej služby a základného sociálneho poradenstva. Na regionálnej 
úrovni pre dlhodobú starostlivosť o starších sú k dispozícii domovy 
sociálnych služieb, špecializované zariadenia, na tejto úrovni sa zabez-
pečuje tlmočnícka služba a poskytovanie základného sociálneho po-
radenstva. V rámci podporných služieb je možné starším odkázaným 
osobám a ich rodinám poskytovať služby monitorovania a signalizá-
cie potreby pomoci, služby v denných centrách, stravovacích zariade-
niach a v strediskách osobnej hygieny či v práčovniach.  Zákon umož-
ňuje na základe zmluvy delegovať kompetencie, ktoré má obec a vyšší 
územný celok v originálnej pôsobnosti v oblasti sociálnych služieb, na 
inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, t.j. neverejným poskytova-
teľom, avšak až po splnení podmienky, že úlohy uložené zákonom ne-
môže obec a vyšší územný celok splniť vlastnými zariadeniami.
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Slovenská sociálna legislatíva nemá upravený osobitný mecha-
nizmus koordinácie sociálnych služieb. Dôležité miesto zohráva 
sociálny pracovník (obce alebo vyššieho územného celku), ktorý 
poskytuje základné sociálne poradenstvo a kontaktuje sa a spolu-
pracuje so zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych 
služieb, s inými obcami či VÚC, s príslušným úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou, cirkvami či inými inštitú-
ciami pôsobiacimi v zdravotnícko-sociálnej sfére. 

Sociálne služby poskytované obcou alebo samosprávnym krajom 
sú financované z rozpočtov obcí a krajov, avšak vybrané zariade-
nia sú financované z rozpočtu vlády. Tieto prostriedky sú dopĺňané 
úhradami od samotných užívateľov, darmi, prostriedkami združe-
ných obcí, prostriedkami verejného zdravotného poistenia, prí-
padne inými zdrojmi (napr. aj zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie, dotáciami vlády). 

V oblasti podpory vzájomnej spolupráce medzi orgánmi a inštitú-
ciami pôsobiacimi v systéme dlhodobej starostlivosti treba spome-
núť vytvorenie nových legislatívnych podmienok pre prepojenie 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti v rámci rezidenčnej starostli-
vosti. Vo vybraných sociálnych zariadeniach (pre seniorov, v domo-
voch sociálnych služieb, zariadeniach opatrovateľskej starostlivos-
ti) možno poskytovať i financovať vybrané úkony ošetrovateľskej 
starostlivosti (zo systému zdravotného poistenia), ale aj opačne, 
je možné poskytovať v ústavných zdravotníckych zariadeniach so-
ciálne služby financované samosprávou. V prípade, že je dlhodobá 
starostlivosť poskytovaná v domácom prostredí je takáto prepoje-
nosť sťažená faktom, že zodpovednosť za ošetrovateľskú starost-
livosť (vrátane organizovania a financovania) má výlučne sektor 
zdravotníctva (napr. cez agentúry ošetrovateľskej starostlivosti) 
a za opatrovateľskú službu výlučne sociálny sektor (obce a mestá). 
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Verejní poskytovatelia sociálnych služieb (obce a vyššie územné 
celky a právnické osoby zriadené alebo založené obcami a vyššími 
územnými celkami) majú podstatne väčšiu váhu v systéme dlho-
dobej starostlivosti než neverejní poskytovatelia. Je to viditeľné 
aj v prípade starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, keď 
v roku 2009 z celkového počtu 636 zariadení bolo v pôsobnosti 
obcí a samosprávnych krajov 431 (viac ako 2/3), cirkvi mali v pô-
sobnosti 66 zariadení a 139 zariadení patrilo iným právnickým 
i fyzickým osobám (zdroj:  Štatistický úrad SR, údaje za rok 2009). 
Všetky tieto zariadenia boli odkázané na financovanie z verejných 
zdrojov. Sociálne služby poskytované na podnikateľskej (ziskovej) 
báze a bez podpory verejných finančných prostriedkov sa na Slo-
vensku poskytujú len ojedinele, najmä pre nesolventnosť klientov 
a ich rodín, nakoľko v takomto type zariadení úhrada za službu pre-
važne vysoko prevyšuje ich finančné možnosti.  
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4 Kľúčové bariéry 

4.1 Štrukturálne bariéry

Opatrenia dlhodobej starostlivosti netvoria na Slovensku jednot-
ný systém upravený osobitnou legislatívou, sú skôr „roztrúsené“ 
v rámci systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú 
slabo koordinované.1  Všeobecne možno konštatovať, že základné 
štrukturálne bariéry, ktoré uvedieme nižšie, determinujú existen-
ciu a povahu bariér aj v oblasti procedurálnej, finančnej a profe-
sionálnej. Tvorbu a fungovanie koordinovaného alebo integrova-
ného systému služieb dlhodobej starostlivosti (see more Pillinger, 
2001) komplikuje na Slovensku najmä:

•	 rozličné organizovanie a financovanie zdravotných a sociálnych 
intervencií zabraňujúce kontinuite dlhodobej starostlivosti 
o staršie osoby naprieč sektorom (a ich výkonným zložkám),  
poskytovateľom a finančným mechanizmom,

•	 nedostatočná koordinácia legislatívy v oblasti zdravotnej a sociál-
nej starostlivosti zabraňujúca praktickému uplatňovaniu ustano-
vení zameraných na integrované služby dlhodobej starostlivosti 
(napr. možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu 
ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb),

•	 snaha o zachovávanie relatívnej nezávislosti opatrení dlho-
dobej starostlivosti zameraných na osoby so zdravotným pos-
tihnutím a opatrení zameraných na staršie osoby. Táto snaha 
sa zachováva napriek faktu, že viac ako polovica osôb (63,3% 
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v roku 2010), ktoré boli a sú uznané za osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím, boli a sú zároveň staršími osobami (60 a 
viac rokov veku; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, marec 
2011). Problémom môže byť kontinuita pomoci, keď sú niekto-
ré opatrenia viazané dôsledne na osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré však postupne starnú a stávajú sa zároveň 
staršími osobami s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. pe-
ňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla).

4.2  Procedurálne bariéry

Rôznorodé a nekoordinované sektorové kompetencie v oblasti dl-
hodobej starostlivosti vedú k:

•	 rôznorodosti právnych a inštitucionálnych systémov posu-
dzovania potrieb a právnych nárokov v oblasti dlhodobej sta-
rostlivosti pre staršie odkázané osoby a ich rodiny (osobitné 
posudzovanie na účely zdravotnej starostlivosti, na účely dô-
chodkového zabezpečenia, na účely peňažných príspevkov na 
kompenzáciu, na účely sociálnych služieb),

•	 neprepojenosti databáz o odkázaných starších občanoch v jed-
notlivých systémoch (aj na základe vysokej miery ochrany 
osobných údajov) brániacej racionalizácii procesu predkladania 
podkladov pre posudzovanie rôznorodých právnych nárokov. S 
neprepojenosťou databáz a prístupov súvisí aj predlžovanie ko-
naní na účely sociálnych služieb alebo peňažných príspevkov,

•	 k procedurálnym bariéram možno zaradiť aj slabú tradíciu 
zapájania užívateľov/liek a ich rodín do tvorby plánov sociál-
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nych služieb na komunitnej a individuálnej úrovni, hoci tvorcov 
komunálnych politík sociálnych služieb a ich poskytovateľov 
k tomu priamo zaväzuje zákon o sociálnych službách. 

S ohľadom na nízku mieru flexibility a spoločného zdieľania údajov 
o osobách rozličnými inštitúciami zodpovednými za vykonávanie 
úloh verejnej správy možno hodnotiť pozitívne koncepčný zámer 
vybudovania Národného registra osôb so zdravotným postihnu�
tím z dôvodu celospoločenského záujmu, ktorý v decembri 2009 
prerokovala Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Zámer nadväzuje na záväzok štátu vyjadrený v Koncepcii informa-
tizácie verejnej správy (schválená v máji 2008), podľa ktorej by mal 
občan predkladať informácie pre orgány verejnej správy len raz 
(podľa zásady „Raz a dosť“) a táto by ich mala distribuovať medzi 
svojimi zložkami na jednotlivé účely.

4.3  Finančné bariéry

Napriek tomu, že poskytovanie potrebnej zdravotnej starostlivosti 
je garantované cez systém verejného zdravotného poistenia, takmer 
polovica Slovákov/Sloveniek v Špeciálnom Eurobarometri k zdravot-
nej a dlhodobej starostlivosti v EU (2007) uviedla, že zdravotné služ-
by v domácnosti odkázanej osoby sú problematicky prístupné a že 
si ich nemôžu dovoliť (QA4.5, QA5.5). Vysoké ceny liekov a zdravot-
ných služieb sa aj vo výskume Repkovej (2006) ukázali ako jeden z 
hlavných faktorov, pre ktorý osoby so zdravotným postihnutím hod-
notili svoju ekonomickú a životnú situáciu za zhoršenú. 

Čo sa týka dostupnosti  sociálnych služieb, priamo v zákone o sociál-
nych službách, ktorý vstúpil do platnosti v januári 2009, je zakotvený 



23

Národná správa o riadení a financovaní dlhodobej starostlivostiBednárik a kol., 2011

princíp práva na poskytnutie potrebnej sociálnej služby. V praxi však 
užívatelia/ľky poukazujú na problémy s dostupnosťou sociálnych 
služieb (napr. dlhé čakacie doby na služby v zariadení sociálnych slu-
žieb, nedostatočne pokryté potreby ľudí v oblasti opatrovateľskej 
služby). Mestá, obce a regióny, ako výhradní garanti poskytovania 
sociálnych služieb a nositelia originálnych kompetencií v tejto ob-
lasti, na druhej strane upozorňujú na nedostatočné financovanie 
sociálnych služieb primárne pochádzajúce z podielových daní urče-
ných územnej samospráve (lokálnej a regionálnej). 

Prvotný monitoring implementácie zákona o sociálnych službách po-
tvrdzuje, že naďalej pretrváva najväčší záujem starších osôb a ich rodín 
o opatrovateľskú službu a o služby v zariadeniach pre seniorov, kto-
ré sú poskytované ako originálna pôsobnosť obcí a miest (Koláčková, 
Repková, 2009). Mestá a obce však poukazujú na neudržateľnosť ich 
financovania, nakoľko na celkovú (nielen dlhodobú) starostlivosť o ob-
čanov starších ako 62-ročných je v rámci platnej fiškálnej decentralizá-
cie určených len 5% podielových daní. Problémy majú najmä v oblasti 
financovania rezidenčných sociálnych služieb (zariadení pre seniorov). 
Prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) požadujú 
od vlády SR zmenu zásad financovania cez fiškálnu decentralizáciu 
zvýšením podielových daní tak, aby boli schopné realizovať svoje zá-
konom stanovené úlohy na úseku sociálnych služieb pre staršie oso-
by. Požiadavku opierajú o Memorandum o spolupráci medzi vládou 
SR a ZMOS podpísané vo februári 2009 (see more in part 7). Za iných 
okolností navrhujú, aby rezidečnú starostlivosť zabezpečovali orgány 
regionálnej samosprávy, ktorá má podľa platných pravidiel určených 
32% podielových daní na starostlivosť o osoby staršie ako 62-ročné. 

Tvorbu koordinovaného a kontinuálneho prístupu k saturovaniu 
potrieb dlhodobej starostlivosti o starších ľudí komplikuje aj fakt, 
že vyčlenený rozsah podielových daní na uspokojovanie sociálnych 
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potrieb staršej populácie nie je účelovo viazaný. To zvyšuje riziká, 
že finančné prostriedky môžu byť využité na iný účel, než na komu-
nitne organizované sociálne služby.

4.4 Profesionálne bariéry

Rozličný status systému zdravotných a sociálnych služieb ne/pria-
mo ovplyvňuje aj pozície jednotlivých odborníkov/čok angažujú-
cich sa v dlhodobej starostlivosti o odkázané staršie osoby a ich 
rodiny. Vysoký status zdravotníckych pracovníkov/čok (GPs, špe-
cialistov, zdravotných sestier) má na Slovensku v povedomí najmä 
staršej generácie svoju tradíciu. Potvrdzujú to aj niektoré výskumy 
(napr. Repková, 2006), podľa ktorých kvalitu života osôb so zdra-
votným postihnutím a ich rodín najvýraznejšie ovplyvňuje dostup-
nosť informačných služieb a liečebnej starostlivosti poskytovanej 
lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi.

Sociálna práca, ktorá sa začala znovu/etablovať na Slovensku 
v poslednej dekáde 20. storočia sa snaží o svoje profesionálne 
vyhranenie voči hlavnoprúdovým disciplínam (najmä medicíne, 
právu či sociológii) a o hľadanie mediátorskej pozície v multidis-
ciplinárnych tímoch zameraných na služby pre staršie osoby (napr. 
na úrovni špecializovanej štátnej správy či miestnej a regionálnej 
samosprávy). Isté problémy spôsobujú rozdielne prístupy v posu-
dzovaní potrieb odkázaných starších osôb a ich rodín u lekársky 
a sociálne orientovaných odborníkov/čok (individuálno-medicín-
sky vs. sociálno-právny model).

Ak sa za súčasť systému dlhodobej starostlivosti o staršie osoby 
považujú aj iniciatívy mimovládneho sektora (pozri WP5 Národná 
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práva, 2009), potom je významná otázka vzťahu medzi inštitúcia-
mi verejnej správy (špecializovaná štátna správa, verejno-právne 
inštitúcie, regionálna a miestna samospráva) a občianskymi zdru-
ženiami osôb so zdravotným postihnutím alebo seniorov/riek. 
Niektoré prieskumy poukazujú na nízku dôveru medzi organizáci-
ami občianskeho a verejného sektora. Podľa výsledkov prieskumu 
Repkovej a kol. z roku 2001 (Repková, 2002) až 80% občianskych 
združení uviedlo, že poskytuje osobám so zdravotným postihnu-
tím a ich rodinám sociálne poradenstvo a snaží sa zvyšovať ich 
informovanosť v sociálne relevantných otázkach, ale len 11% zá-
stupcov miestnej štátnej správy hodnotilo túto ich činnosť pozi-
tívne. Priaznivejšie nevyznievajú ani novšie zistenia. Napr. podľa 
výsledkov prieskumu Rehákovej, Pavlíkovej (2007) len jedna tre-
tina dospelých respondentov/tiek so zdravotným postihnutím sa 
domnieva, že odborníci/čky na samosprávnej úrovni využívajú pri 
svojich rozhodnutiach všetky dostupné možnosti a informácie, 
vrátane informácií od zástupcov/kýň občianskeho sektora.2 

4.5 Otázky statusu a legitimity

Hlavnou bariérou efektívneho financovania a riadenia systému in-
tegrovaných sociálno-zdravotných služieb pre staršie osoby je ne-
rovnaké postavenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. V tomto 
bode sa osobitne zmienime o ďalších aspektoch, ktoré znižujú sta-
bilitu zámerov rozvoja  sociálnych služieb v jednotlivých obciach 
a mestách a ich poskytovateľov:

- nerovnaké právne postavenie verejných a neverejných posky-
tovateľov sociálnych služieb. Ako sme uviedli vyššie, neverejní 
poskytovatelia sú podporovaní z verejných zdrojov v minimál-
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nom rozsahu. Orgány miestnej samosprávy sa snažia (aj z dôvo-
du celkovo nedostatočného zdrojového krytia) financovať pre-
dovšetkým poskytovateľov zriadených vo vlastnej pôsobnosti. 
Neverejní poskytovatelia ponúkajú svoje služby za trhové ceny, 
čím sa stávajú voči verejným poskytovateľom nekonkurencie-
schopní, aj keď vedia často ponúkať služby flexibilnejšie a viac 
šité na mieru užívateľa/ľky. Ostatná novela zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách, ktorá sa stala účinnou 1. marca 2011, 
poskytla klientom právne podmienky pre uplatňovanie princí-
pu slobodnej voľby poskytovateľa sociálnych služieb. Týmto 
sa zrovnoprávnila pozícia verejných aj neverejných poskyto-
vateľov sociálnych služieb. Z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na úrovni miest, obcí a vyšších územných celkov 
si však klienti voči neverejným poskytovateľom uplatňujú toto 
právo v súčasnosti len veľmi problematicky. 

- možnosť ovplyvňovania personálnej stratégie zariadení sociál-
nych služieb (zloženie vrcholového manažmentu) politickými 
záujmami presadzovanými zo strany regionálnej samosprávy, 
nakoľko riaditelia/ľky zariadení sú do funkcií menovaní a teda 
sú kedykoľvek odvolateľní, bez uvedenia dôvodu.
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5 Kľúčové facilitátory

5.1 Zdieľaná vízia

V predchádzajúcom období sa vykonalo veľa praktických opatrení 
zo strany vlády aj samosprávy na skvalitnenie rozvoja dlhodobej 
starostlivosti o starších občanov na Slovensku. Hlavný dôraz bol 
doteraz kladený na rozvoj sociálnych služieb a na zabezpečenie 
zdrojov pre financovanie systému kompenzácie sociálnych dôsled-
kov ťažkého zdravotného postihnutia formou peňažných príspev-
kov. V oblasti sociálnych služieb významným stimulom ich rozvoja 
bola transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb, naj-
mä cestou ich decentralizácie a odštátnenia, čo je dokumentované 
napr. v Súhrnnej záverečnej správe o projekte transformácie so�
ciálnych služieb (2008). 

V súčasnosti sa uplatňuje vízia rozvoja sociálnych služieb kon-
cipovaná v dokumente Národné priority rozvoja sociálnych 
služieb (2009). V dokumente sa vychádza z reálneho stavu 
v poskytovaní sociálnych služieb poznačeného ich čiastoč-
nou nedostupnosťou a nedostatočnými materiálno-technic-
kými podmienkami ich poskytovania. Primárnym cieľom je 
preto zvýšiť dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb pre 
všetkých občanov, ktorí sú na ne odkázaní a dosiahnuť udrža-
teľnosť ich financovania.  Zdôrazňuje sa tiež úloha lokálnych 
a regionálnych samosprávnych orgánov pri rozvoji sociálnych 
služieb. Rozvoj segmentu sociálnych služieb predpokladá 
spoluprácu a výmenu dobrých skúseností aktérov v tejto ob-
lasti – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, sa-
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mosprávnych krajov, poskytovateľov sociálnych služieb, ako 
aj výskumu. Národné priority boli vypracované so zámerom 
rámcovať a pomáhať aktérom pri rozvíjaní ich aktivít v tejto 
oblasti a priamo sú východiskom pre vypracovanie záväzných 
Koncepcií rozvoja sociálnych služieb pripravovaných samo-
správnymi krajmi (regionálna úroveň) a záväzných komunit�
ných plánov sociálnych služieb vypracovaných samosprávnymi 
orgánmi obcí a miest (lokálna úroveň). Regionálne  koncepcie 
a plány obcí budú slúžiť ako nástroje rozvoja sociálnych slu-
žieb na samosprávnej úrovni. 

5.2 Zrozumiteľnosť rolí a zodpovedností

Paralelne s ujasňovaním si postupu skvalitňovania dlhodobej sta-
rostlivosti o starších občanov (najmä cez rozvoj sociálnych služieb) 
v podmienkach regiónov a obcí Slovenska sa vyvíja aj predstava 
o využívaní  zdravotníckej starostlivosti a dobrovoľníckeho sekto-
ru. Zatiaľ pomerne jasnú rolu (aj keď v nie celom spektre dlhodo-
bej starostlivosti) majú aktéri sociálnych služieb. 

Ako tranzitívna krajina Slovensko pred 5 rokmi zreformovalo 
zdravotnícky systém (viď 6 relevantných zákonov uvedených 
v časti Literatúra), avšak bez priameho prepojenia na dlho-
dobú starostlivosť. V rámci spoločenskej diskusie o zapojení 
zdravotníckej starostlivosti do systému dlhodobej starost-
livosti bol v roku 2004 pripravený materiál Návrh koncepcie 
sociálnej a dlhodobej starostlivosti v SR, kde sa počítalo so 
súčasným poskytovaním zdravotných aj sociálnych služieb 
pre osoby s potrebou dlhodobej starostlivosti. Tento návrh 
nezískal širšiu podporu pre vysokú finančnú náročnosť, keď 
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počítal s presunom váhy z verejných na súkromné zdroje fi-
nancovania dlhodobej starostlivosti. V súčasnosti sa opätovne 
uvažuje s legislatívnymi zásahmi v záujme posilnenia zdravot-
nej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti o star-
ších ľudí (viď Analýzu zdravotnej starostlivosti o seniorov v SR 
k 31.8.2009). 

Čo sa týka sektoru dobrovoľníctva v dlhodobej starostlivosti 
o starších ľudí, jeho rola je aj podľa názoru odborníkov/čok (napr. 
Hegyi, Balogová, Šiková, Konečný, v rámci prípravy tejto národ-
nej správy) na Slovensku zatiaľ nevýrazná. Dobrovoľníci sa viac 
angažujú v starostlivosti o menšie deti a situáciu komplikuje aj 
skutočnosť, že neexistuje systemizovaná právna úprava výkonu, 
organizovania a financovania ich práce. 

5.3 Vhodné podnety a odmeňovanie

Problémy vo financovaní služieb dlhodobej starostlivosti 
o starších ľudí nesúvisia len s nedostatkom finančných zdro-
jov na samotné služby, ale aj na odmeňovanie zamestnan-
cov/kýň, ktorí ich vykonávajú. Pri porovnávaní mzdového 
vývoja je zrejmé, že sektor sociálnej starostlivosti dlhodobo 
vykazuje nižšie platy v porovnaní s národnou priemernou 
mzdou. Napríklad v roku 2010 v rezorte zdravotníctva a so-
ciálnej pomoci bola priemerná nominálna mesačná mzda 
na úrovni 698 EUR, kým v celom národnom hospodárstve 
predstavovala sumu 769 EUR (zdroj: údaje Štatistického úra-
du SR). Priemerné mesačné mzdy v zariadeniach sociálnych 
služieb v 1. Polovici 2010 dokonca dosahovali len sumu na 
úrovni 531 EUR (viď Analýza, 2011).
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5.4 Uznávanie spoločnej práce

Sociálna aj zdravotná legislatíva vyvíjajú úsilie o zlepšenie vzá-
jomnej spolupráce pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti. Ako 
vyplýva z Analýzy zdravotnej starostlivosti o seniorov (2009)3 
poskytovanie dlhodobej starostlivosti v rámci domácej starost-
livosti sa realizuje za podpory všeobecného lekára, lekárov špe-
cialistov a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Títo 
sa angažujú aj v zariadeniach pre seniorov. Dlhodobá starost-
livosť zatiaľ nie je poskytovaná v ústavných zdravotníckych za-
riadeniach. Nové možnosti vytvorené v rámci novej legislatívy 
zákona o sociálnych službách (poskytovanie sociálnych služieb 
v zariadeniach ústavnej starostlivosti, a naopak ošetrovateľs-
kej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb) sa doposiaľ 
prakticky nevyužívajú. 
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6 Financovanie služieb dlhodobej  
 starostlivosti

Financovanie dlhodobej starostlivosti o starších ľudí na Slovensku 
môžeme rozdeliť na výdavky systému zdravotnej starostlivosti (re-
zort Ministerstva zdravotníctva SR) a výdavky v systéme sociálnej 
starostlivosti (rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a jeho príslušná odvetvová infraštruktúra). V prvom prípade ide o 
príspevkové financovanie, v druhom o nepríspevkové financovanie. 
Zatiaľ čo zdrojmi je v prípade zdravotnej starostlivosti vybrané poist-
né na verejné zdravotné poistenie zdravotnými poisťovňami (plate-
né zamestnávateľmi, zamestnancami, SZČO a štátom, ktorý platí za 
cca 3 mil. osôb - najmä za deti, dôchodcov, nezamestnaných a ďalšie 
osoby), sociálna starostlivosť je financovaná z príjmov štátu, samo-
správnych verejných subjektov a neštátnych subjektov. Viaczdrojový 
systém financovania prehľadne znázorňuje obrázok 1.

Obrázok 1: Viaczdrojové financovania dlhodobej starostlivosti

Zdroj: autori
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V roku 2008 predstavovali celkové výdavky na zdravotnú starostli-
vosť (podľa Zdravotníckej ročenky SR) sumu 3,131 mld EUR (4,65% 
HDP). Avšak na dlhodobú starostlivosť o občanov vo veku nad 60 
rokov bolo z týchto prostriedkov určených len 0,041 mld EUR (na 
základe údajov vyžiadaných interne od zdravotných poisťovní). 
Zdravotné poisťovne do výdavkov na účely dlhodobej starostlivosti 
započítali náklady v hospicoch, liečebniach pre dlhodobo chorých, 
ako aj v oddeleniach dlhodobo chorých v nemocniciach.  

Výdavky na dlhodobú starostlivosť v systéme sociálnej starostli-
vosti v roku 2008 (podľa štatistiky MPSVR SR) predstavovali sumu 
0,516 mld EUR (0,77% HDP), pritom pre občanov nad 60 rokov 
bola z toho vynaložená suma cca 0,299 mld EUR. Konkrétne: 

•	 peňažné príspevky na kompenzáciu (vrátane peňažného prís-
pevku na opatrovanie) boli vyplatené v sume 0,178 mld EUR 
(pre osoby nad 60 rokov v sume cca 0,086 mld EUR), 

•	 na starostlivosť v zariadeniach verejných poskytovateľov bolo vynalo-
žených 0,246 mld EUR (pre osoby nad 60 rokov cca 0,155 mld EUR), 

•	 na opatrovateľskú službu bolo vynaložených 0,026 mld EUR 
(pre osoby nad 60 rokov cca 0,016 mld EUR), 

•	 výdavky neverejných poskytovateľov predstavovali 0,049 mld 
EUR (pre občanov nad 60 rokov cca 0,031 mld EUR),

•	 na poistné neformálnych opatrovateľov/liek platené štátom 
bolo vynaložených 0,018 mld EUR (v súvislosti s opatrovaním 
osôb nad 60 rokov to bolo cca 0,011 mld EUR).  

Do týchto nákladov nie sú započítané ďalšie výdavky potrebné v rámci 
výkonu neformálneho opatrovania v rodinách odkázaných starších ľudí. 
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7 Finančná udržateľnosť

Problematika udržateľnosti financovania dlhodobej starostli-
vosti na Slovensku má dve stránky. Jednak je potrebné nájsť 
dodatkové zdroje na zlepšenie aktuálneho stavu, pričom je 
nevyhnutné doriešiť aj organizačný rámec poskytovania dlho-
dobej starostlivosti. Na druhej strane treba brať do úvahy aj 
potreby budúcich období, kedy najmä demografické ukazova-
tele signalizujú nárast osôb odkázaných na dlhodobú starost-
livosť. K 31.12.2009 žilo na Slovensku 5 435 273 obyvateľov, 
z toho 54,1%  bolo žien (zdroj: Štatistický úrad SR). Vo veku 65 
+ rokov bolo 248 290 mužov (9,4% populácie mužov) a 416 845 
žien (14,9% populácie žien). Prognóza vývoja obyvateľstva SR 
do roku 2025 (2007) uvádza predpoklad intenzívneho starnu-
tia populácie, keď už v roku 2015 priemerný vek obyvateľstva 
presiahne hodnotu 40 rokov (toho času predstavuje 38,5 roka) 
a v roku 2025 dosiahne hodnotu 42,6 roka. Index starnutia (po-
mer počtu obyvateľov vo veku 65+ rokov na 100 obyvateľov vo 
veku 0 – 14 rokov)  pravdepodobne ešte pred rokom 2025 pre-
siahne hodnotu 100 (u mužov 102, u žien 150). Počet osôb star-
ších ako 65 rokov dosiahne v roku 2025 vyše 1 047 tisíc osôb 
(429 tis. mužov a 618 tis. žien). Podiel obyvateľov nad 65 rokov 
bude 19%, nad 80 rokov 3,66%. 

Aktuálna legislatíva pokrýva finančné zabezpečenie minimálnej 
siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sieť zariadení 
sociálnych služieb v pôsobnosti samosprávy. Problematické je 
finančné pokrytie sociálnych služieb poskytovaných neštátnymi 
subjektmi (ak samosprávne orgány nájdu peniaze z podielových 
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daní).  Zatiaľ nie je zabezpečená dostatočná záruka finančnej 
udržateľnosti dlhodobej starostlivosti (napríklad samosprávy 
kladú vo financovaní dôraz najmä na zabezpečovanie technickej 
infraštruktúry). Materiál Národné priority rozvoja sociálnych slu�
žieb (2009) odporúča obciam, samosprávnym krajom a ďalším 
poskytovateľom sociálnych služieb využívať aj dodatkové zdro-
je formou prostriedkov z grantových programov, štrukturálnych 
fondov (najmä Európskeho sociálneho fondu – operačný prog-
ram Zamestnanosť a sociálna inklúzia), z Regionálneho operač-
ného programu (prioritná os Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), či fondov vlády 
(najmä MPSVR SR).  

Odborné diskusie na Slovensku však upozorňujú na potrebu zá-
sadnejšieho riešenia finančnej udržateľnosti systému. V rámci 
reprezentatívneho prieskumu (Repková, 2010) 56% opýtaných 
uviedlo, že by úplne alebo skôr súhlasilo s tým, aby sa zlepše-
nie financovania dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby rie-
šilo zavedením nového typu povinných odvodov, ktorými by si 
osoby „šetrili“ na budúcu situáciu odkázanosti na opateru. Len 
25% opýtaných takýto spôsob riešenia zamietlo. Výsledky budú 
využité v rámci širšej spoločenskej diskusie o zámere zavedenia 
nového typu poistenia, rovnako v rámci prípravy návrhu zákona 
o dlhodobej starostlivosti.
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8 Dobrá prax 

Napriek uvedeným kontextuálnym problémom pri zavádzaní, finan-
covaní a spravovaní systému dlhodobej sociálno-zdravotnej starost-
livosti o odkázané staršie osoby možno v podmienkach Slovenska 
identifikovať určité prvky smerujúce k tvorbe takéhoto systému:

- Prvky integrovanej dlhodobej starostlivosti v novej sociálnej 
legislatíve 

 Od januára 2009 platí na Slovensku nový zákon o sociálnych 
službách (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách), kto-
rý vytvára legislatívne podmienky pre poskytovanie  ošetro-
vateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (§22 
zákona o sociálnych službách), a naopak, podmienky pre po-
skytovanie sociálnych služieb v zdravotníckych zariadeniach 
ústavnej zdravotnej starostlivosti (§70 zákona o sociálnych služ-
bách) za podmienky, že sa zdravotnícke zariadenie zaregistruje 
ako poskytovateľ sociálnych služieb.

- Kvalifikovaná pracovná sila a kvalita v sociálnych službách

 V rámci zákona o sociálnych službách sa explicitne definujú kvali-
fikačné predpoklady pre výkon rôznorodých činností súvisiacich so 
sociálnymi službami (v oblasti lekárskych a sociálnych posudkových 
činností, vykonávania odborných činností v sociálnych službách 
v priamom kontakte s klientom a jeho rodinou, komunitou). Zá-
merom je zvýšiť profesionalitu výkonu sociálnych služieb ako súčasť 
konceptu hodnotenia podmienok kvality v sociálnych službách. 
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- Zriadenie pracovnej skupiny pre dlhodobú sociálno-zdravotnú 
starostlivosť pri Rade vlády SR pre seniorov

 V júli 2008 schválila vláda SR zriadenie svojho poradného orgánu, 
ktorým je Rada vlády SR pre seniorov. Rada je zložená zo zástup-
cov/kýň ústredných orgánov štátnej správy (všetkých relevantných 
ministerstiev a iných ústredných orgánov), regionálnej samosprá-
vy, mimovládneho sektora, vedecko-výskumnej a akademickej 
pôdy a verejno-právnych médií. Aj na základe účasti Slovenska v 
projekte INTERLINKS sa presadila požiadavka zriadiť v rámci sku-
piny pre zdravotnú problematiku seniorov podskupinu Rady pre 
dlhodobú zdravotno-sociálnu starostlivosť o seniorov.

- Finančná podpora miestnych samospráv pri zabezpečovaní no�
vých kompetencií na úseku sociálnych služieb

 Vychádzajúc z faktu, že nová sociálna legislatíva v oblasti 
sociálnych služieb vstúpila do platnosti v čase nástupu glo-
bálnej finančnej a hospodárskej krízy, podpísala vo februári 
2009 vláda SR so Združením miest a  obcí Slovenska (ZMOS) 
“Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej  
a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť”. V Memorande 
sa vláda zaviazala, okrem iného, refundovať lokálnej samo-
správe (mestám a obciam) náklady, ktoré majú v súvislosti so 
zavádzaním nových kompetencií na úseku sociálnych služieb. 
Za uvedeným účelom spracovalo Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR ako gestor plnenia národných priorít  
v oblasti sociálnych služieb systém monitoringu nákladov 
(uvedieme ho bližšie v časti 10).
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9 Pretrvávajúce problémy

V systéme dlhodobej starostlivosti pretrváva nedostatočná kapa-
cita a variabilita takých sociálnych služieb, po ktorých je najväčší 
dopyt – týka sa to opatrovateľskej služby a zariadení sociálnych 
služieb. Ďalším problémom je nedostatok financií obcí, miest a 
samosprávnych krajov na zabezpečenie sociálnych služieb, čo je 
spôsobené nedostatočným nastavením finančným percentuálne-
ho podielu výdavkov na tieto aktivity (mal by byť vyšší).  

Podľa SWOT analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb na 
Slovensku uvedenej v Národných prioritách rozvoja sociálnych 
služieb (2009), medzi slabé stránky patrí tiež nerozvinutý systém 
komunitného plánovania (v obciach, mestách i regiónoch), ktoré 
by malo pomáhať riešiť i taký problém, ako je stále pretrvávajúca 
nedostatočne zabezpečená kontinuita zdravotnej a sociálnej sta-
rostlivosti pri dlhodobej odkázanosti občana na pomoc inej osoby. 

Podľa tej istej analýzy pretrváva nevyhovujúci technický stav a vy-
bavenosť objektov zariadení sociálnych služieb, absencia syste-
matického prehlbovania kvalifikácie pracovníkov v tejto oblasti, 
nedostatočná terénna sociálny práca v prirodzenom a otvorenom 
prostredí, chýbajúce štandardy kvality sociálnych služieb, a ďalšie. 
V zdravotníctve – podľa Analýzy zdravotnej starostlivosti o seni�
orov v SR (2009) – pretrváva nedostatočná kapacita pre zabezpe-
čenie odbornej zdravotnej starostlivosti o invalidných pacientov 
v domácom prostredí, pre zabezpečenie dohľadu nad rizikovými 
skupinami starých ľudí, chýbajú zariadenia poskytujúce dennú sta-
rostlivosť pacientom s demenciou, je nižšia úroveň zabezpečenia 
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geriatrickej starostlivosti v nemocniciach v niektorých regiónoch. 
Tiež sa konštatuje, že seniori málo využívajú preventívne prehliad-
ky a málo využívajú poradenstvo ohľadne zabezpečenia zdravého 
spôsobu života.

Všetky tieto problémy sa znásobujú v súvislosti s dopadmi finan-
čnej krízy a ohrozujú celý postupne budovaný systém dlhodobej 
starostlivosti do budúcna, kedy sa očakáva v dôsledku zvyšujúce-
ho sa počtu starších ľudí v populácii, nárast dopytu po dlhodobej 
starostlivosti.
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10 Zavádzanie dobrej praxe do bežnej  
 činnosti 

Na viacerých miestach sme konštatovali, že v podmienkach Slo-
venska existuje pomerne významná priepasť medzi legislatív-
nymi možnosťami pre zavádzanie integrovaných sociálno-zdra-
votných služieb dlhodobej starostlivosti a sociálno-politickou 
praxou. V ďalšom texte uvedieme niekoľko inštitútov, ktoré sú 
určené na postupné presadzovanie legislatívnych možností (po-
písaných ako dobrá prax) do bežnej praxe:

- Zámer spracovania návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti

 V októbri 2009 Rada vlády SR pre seniorov prerokovala a schvá-
lila dokument Analýza a správa o zabezpečení zdravotnej sta�
rostlivosti seniorov a návrh opatrení na ich riešenie (vybrané 
informácie a odporúčania vyplývajúce z dokumentu uvádzame 
v prílohe). Na základe konštatovania základných nedostatkov 
pri poskytovaní dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti o 
starších ľudí sa v dokumente navrhuje, okrem iného, spracovať 
návrh zákona o dlhodobej starostlivosti. S ohľadom na obdo-
bie prijatia tohto zámeru (pred parlamentnými voľbami v júni 
2010) možno predpokladať, že implementácia bude závisieť od 
rozhodnutia (priorít) novej vlády SR na roky 2010-2014. 

- Hodnotenie podmienok kvality v poskytovaní sociálnych služieb

 Hodnotenie zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR v spolupráci s externými odborníkmi/čkami. Pred-
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metom hodnotenia sú procedurálne, personálne a prevádz-
kové aspekty poskytovanej sociálnej služby, pričom osobitný 
dôraz sa kladie na tvorbu individuálneho rozvojového plánu 
prijímateľa/ľky sociálnej služby, na flexibilitu opatrení, ochra-
nu práv prijímateľov sociálnej služby a ich rodín, vrátane práva 
na prejavenie ne/spokojnosti so sociálnou službou ako základu 
pre jej ďalšie poskytovanie, či naopak zmenu. Súčasťou kon-
ceptu kvality je aj vytvorenie priestoru na ďalší rast zamestnan-
cov/kýň pôsobiacich v rozličných odborných činnostiach tvori-
acich súčasť sociálnej služby. Prostredníctvom aspektov kvality 
sa preferuje v rámci systému sociálnych služieb ich komunitné 
organizovanie, spolupráca s rodinou a zakladanie partnerstiev 
rozličných inštitúcií, ktoré sú zainteresované v poskytovaní so-
ciálnych služieb.  

- Monitoring implementácie zákona o sociálnych službách a do�
datočné financovanie nových sociálnych služieb.

 Zabezpečuje ho od začiatku roku 2009 štvrťročne Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Inštitútu pre 
výskum práce a rodiny. Zisťuje sa v ňom, aké mali mestá a obce 
v sledovanom období výdavky v súvislosti s novými úlohami na 
úseku sociálnych služieb za účelom ich refundácie zo štátne-
ho rozpočtu. Súčasne sa zisťujú implementačné problémy na 
úrovni regionálnej a lokálnej samosprávy, ktoré sú základom 
pre prijímanie potrebných zmien. Predpokladá sa, že opatrenia 
vyplývajúce z Memoranda sú určené prechodne na obdobie 
rokov 2009-2010. Pretrvávanie problémov s financovaním so-
ciálnych služieb viedlo k tomu, že aj v 1. štvrťroku 2011 budú 
samosprávne orgány podporené mimoriadnymi finančnými 
dotáciami a že sa budú hľadať prostriedky na ich podporu v ce-
lom roku 2011.
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Poznámky

i Z tohto dôvodu možno pozitívne hodnotiť zámer spracovať a pri-
jať na Slovensku Zákon o dlhodobej starostlivosti, ktorým sa zao-
berala Rada vlády SR pre seniorov.

ii Z hľadiska tvorby politík dlhodobej starostlivosti možno považo-
vaťť za kľúčové fungovanie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným 
postihnutím (v rozličných formách funguje od roku 1995) a Rady 
vlády SR pre seniorov (funguje od roku 2009) ako poradných orgá-
nov vlády SR fungujúcich na princípe rovnocenného partnerstva 
rôznorodých aktérov pôsobiacich v otázkach zameraných na bla-
hobyt (welfare) starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím 
a ich rodín. 

iii Vyššie uvádzaný materiál konštatuje, že systém poskytovania 
zdravotnej starostlivosti o seniorov funguje na Slovensku už 30 
rokov a vychádza z Koncepcie geriatrickej starostlivosti (naposle-
dy inovovanej v roku 2007). Zriadila sa geriatrická zdravotná sieť, 
vykonávajú sa sústavné školenia odborníkov. V súčasnosti má Slo-
vensko okolo 150 odborných lekárov geriatrov.
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Príloha

Analýza zdravotnej starostlivosti o seniorov v SR 
k 31.8.2009 – vybrané časti

(spracovala odborná pracovná skupina Rady vlády SR pre seni-
orov so zameraním na zdravotnú problematiku seniorov, 2009)

4.  Klady a nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti  o se�v poskytovaní zdravotnej starostlivosti o se�
niorov 

Najväčším kladom je systém starostlivosti, ktorý existuje na Slo-
vensku už 30 rokov a vychádza z Koncepcie geriatrickej starostli-
vosti. Súčasne platná koncepcia bola prijatá v roku 2007. Z kon-
cepcie vyplynulo zriadenie geriatrickej zdravotnej siete a sústavné 
školenie odborníkov. V súčasnej dobe má Slovensko okolo 150 
odborných lekárov geriatrov. Napriek existujúcej legislatíve však 
dnes zaznamenávame celý rad nedostatkov pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti starším občanom. 

Nedostatky

Zo zistení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, hlavné-
ho odborníka MZ SR a krajských geriatrov vyplynulo, že v zdravotnej 
starostlivosti o seniorov sa vyskytujú niektoré vážne nedostatky.

1. ambulantná zdravotná starostlivosť

1.a. Reálne lekárske úväzky geriatrov v odbore sa pohybujú 
okolo 23,0 l.m., pričom novela 751/2008 Nariadenia vlády 
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o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti v odbore geriatrie určuje pre ambulantnú geriat-
riu len 22,0 l.m. pre celé Slovensko. Tým sa len potvrdzuje 
nepriaznivý stav, keď zmluvy so zdravotnými poisťovňami 
sú postavené tak, že geriatri sú nútení na pol úväzku pra-
covať ešte v inom odbore. Hlavnou príčinou tohto stavu je 
nedostatočné finančné ohodnotenie výkonovej zložky v ge-
riatrii. Temer všetci  ambulantní geriatri majú internistickú 
ambulanciu alebo pracujú aj ako praktickí lekári. Počet am-
bulancií v SR bol 59. Dostupnosť ambulantnej geriatrickej 
starostlivosti v niektorých oblastiach nebola zabezpečená. 

1.b.  Zdravotnícka starostlivosť  v mnohých domovoch je epizo-
dická, často sa obmedzuje na predpis liekov. 

1.c.  Chýbajú zariadenia poskytujúce dennú starostlivosť pa-
cientom s demenciou. 

1.d.  Chýbajú sestry pre starostlivosť  v komunite a chýba do-
hľad nad dodržiavaním liečebného režimu a dohľad nad 
rizikovými starými ľuďmi.

1.e.  Pretrvávajú problémy pri zabezpečení odbornej starostli-
vosti o imobilných pacientov, ktorí sú v domácom prostredí.

2.  Ústavná zdravotná starostlivosť

2.a.  V niektorých regiónoch je nedostupná alebo ťažko do-
stupná špecializovaná akútna geriatrická starostlivosť.

2.b.  Nedostatok lekárov spôsobuje problémy pri zabezpečení 
konziliárnych služieb na negeriatrickýchoddeleniach so 
starými pacientmi.
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2.c.   Napriek platnému metodickému usmerneniu o kvalifikač-
ných predpokladoch potrebných pre vykonávanie  vedú-
cej funkcie nemajú mnohí primári geriatrických zariadení 
špecializáciu v geriatrii.

2.d.  V mnohých nemociach chýbajú paramedicínski špecialisti 
(psychológovia, logopédi, liečební pedagógovia). Preto často 
absentuje logopedická  a ergoterapeutická starostlivosť o pa-
cientov po náhlych cievnych mozgových príhodách. Veľmi ne-
dokonalá je starostlivosť o pacientov s poruchami prehĺtania.

2.e.  Preťaženosť ošetrujúceho personálu často vedie k poru-
šovaniu dôstojnosti starých ľudí.  

2.f.  Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov, ktorí neudržia 
moč, je nahrádzaná používaním cievok, ktoré zvyšujú riziko 
vzniku infekcie močových ciest. Pacienti, ktorí  majú zave-
denú cievku pre inkontinenciu, majú dvojnásobne vyššiu 
úmrtnosť ako tí ktorí sú ošetrovaní pomocou pomôcok. 

2.g.   Nedostatočná vybavenosť  pomôckami  výrazne zhoršuje 
starostlivosť o starých, imobilných a inkontinentných pa-
cientov. Prejavuje sa to vysokým výskytom  preležanín.

2.h.  Úroveň orálneho zdravia seniorov je stále veľmi nízka.

2.i. Ďalšie problémy sú spojené s nevhodným architektonickým 
riešením. Architektonické   riešenie mnohých oddelení je ne-
vhodné pre ťažko mobilných pacientov. Nábytok  v nemoc-
niciach  výrazne sťažuje pohyblivosť s poruchami  mobility. 
Počet toaliet a kúpeľní je nedostatočný, čo robí problémy ťaž-
ko mobilným pacientom. Izby sú malé  a často v nich chýba 
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miesto na používanie prenosného WC (navyše ich počet je 
nedostatočný). Pomoc pri toalete je často nahrádzaná pou-
žívaním plienok.  Nedostatok  priestoru sťažuje manipuláciu  
s pacientmi .a chýbajú kreslá na vysádzanie pacientov. Tie 
ktoré sú k dispozícii sú  nevhodné a nemožno v nich pacienta 
zabezpečiť proti pádu. Na niektorých oddeleniach nefunguje 
signalizácia a pacienti majú problém dovolať sa pomoci.

2.j. Nedostatok miesta v zariadeniach sociálnej starostli-
vosti blokuje lôžka a tak mnohí pacienti sú prepúšťaní 
nedoliečení a mnohí pacienti sa dostanú do nemocnie až 
po viacerých vyšetreniach na centrálnom príjme.

2.k.   Spoluprácu s rezortom sociálnej starostlivosti sťažuje 
i dlhá doba, ktorú majú samosprávy na posúdenie odkáza-
nosti na pomoc (30 dní). 

2.l. Zatiaľ sa nepodarilo vyriešiť dlhodobú geriatrickú starostlivosť 
v rezorte zdravotníctva.

3. Prevencia

3.a. Seniori málo využívajú preventívne prehliadky u všeobecného 
lekára a muži u urológa.

3.b. Preočkovanosť chrípkovou vakcínou je každoročne relatívne 
dobrá, i keď nespĺňa požiadavku WHO. O niečo horšia je 
preočkovanosť polyvalentnou pneumokokkovou vakcínou. 
Najväčšie nedostatky sú v preočkovanosti proti tetanu. 

3.c. Informácie o zdravom spôsobe života sa seniorom po-
skytujú prevážne prostredníctvom médií. Činnosti Poradní 
zdravia je treba hodnotiť pozitívne, ale je treba vidieť, že 
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z viac ako 900 000 starobných dôchodcov sa dotýkajú len 
niekoľkých málo tisíc. V praktickej realizácii výchovy k zdra-
viu obyvateľstva sa dnes vyskytuje veľa problémov a nedo-
statkov. V oblasti výchovy k zdraviu dnes pôsobia alebo by mali 
pôsobiť všetci lekári a zdravotnícki pracovníci. Inštitucionálne 
zabezpečenie odboru spočívalo donedávna na Regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ). V ostatných dvoch 
rokov boli ale takmer všetky Oddelenia výchovy k zdraviu 
na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva zrušené. 
V skutočnosti najväčšiu úlohu pri šírení zdravotnovýchovných 
poznatkov dnes zohrávajú médiá. Pritom pomerne málo pra-
covníkov médií má aspoň základné vzdelanie v zdravotníckej 
problematike. V mediálnej oblasti sa dôraz väčšinou kladie 
na negatívne javy v zdravotníctve, čo narušuje vzťah medzi 
občanom a zdravotníkom. Rozšírenie internetu poskytlo 
občanom možnosť získavania informácií, z ktorých nie všetky 
sú relevantné. Veľmi aktívne sú farmaceutické firmy, ktoré 
ponúkajú svoje produkty. Priemerný občan ale nevie posúdiť 
ich skutočný prínos. Jedným z významných dôsledkov týchto 
javov je pokles compliance pacienta. 

4. Navrhované opatrenia

4.a. Vytvoriť podmienky pre zlepšenie domácej starostlivosti 
o seniorov

4.b. Podporiť rozvoj zariadení dennej starostlivosti pre seniorov

4.c. Rozšíriť poskytovanie špecializovanej ambulantnej staro-
stlivosti v odbore geriatria

4.d. Zabezpečiť dostupnosť ambulantných i ústavných geria-
trických služieb vo všetkých oblastiach Slovenska
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4.e. Vypracovať návrh zákona o dlhodobej starostlivosti

4.f.  Využiť možnosti zákona 448/2008 pre poskytovanie so-
ciálnych služieb v zdravotníckych zariadeniach

4.g. Dôsledne vyžadovať špecializáciu v odbore geriatrie pre 
primárov geriatrických oddelení a kliník, oddelení a liečební 
pre dlhodobo chorých a doliečovacích oddelení.

4.h. Zvýšiť kvalitu a dostupnosť rehabilitačných služieb pre senio-
rov rozvojom logopedických a ergoterapeutických služieb

4.i. Zlepšiť vybavenosť oddelení geriatrického typu pomôckami

4.j. Zlepšiť architektonické riešenie oddelení geriatrického typu 
s dôrazom na veľkosť izieb, počet postelí, nábytok, WC, 
kúpeľne, signalizácia a pod.

4.k. Vzhľadom k vysokej morbidite vekovej skupiny 70+ na-
vrhujeme upraviť zákon 576/2004 Z.z. tak, že preventívne 
prehliadky, vykonávané všeobecnými lekármi a uhrádzané 
na základe verejného zdravotného poistenia sa vo vekovej 
skupine občanov nad 70 rokov budú vykonávať raz ročne. 
Preventívne prehliadky mužov, vykonávané urológmi sa 
budú vykonávať vo veku nad 65 rokov raz ročne.

4.l. Odporúčame sledovať a skvalitniť poskytovanie dispenzárnej 
starostlivosti najmä v skupine kardiovaskulárnych chorôb.

4.m. Zlepšiť preočkovanosť seniorov chrípkovou a polyvalent-
nou pneumokokovou vakcínou.

4.n. Podporiť rozvoj výchovy k zdraviu obyvateľstva 
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1 Základné informácie

Krajiny v Európe, ktoré prechádzajú rôznymi demografickými, sociál-
nymi a technologickými zmenami, sa ocitli v situácii, keď sa snažia re-
agovať na rozmanité problémy v dlhodobej starostlivosti, napríklad:

•	 Reagovať na rastúci počet zraniteľných starších ľudí a starších 
ľudí s demenciou, a pritom udržať kvalitu služieb

•	 Zabezpečiť rovnaký prístup k primeraným službám

•	 Zmeny v sociálnej štruktúre a štruktúre rodiny (ktoré majú čas-
to za následok zníženie dostupnosti neformálnej starostlivosti)

•	 Zmeny v štruktúre zamestnanosti

•	 Koordinácia rôznych oblastí politiky, úrovní správy a riadenia, 
agentúr a odborníkov, ktorí sú zapojení do poskytovania slu-
žieb dlhodobej starostlivosti

•	 Zvyšovanie očakávaní verejnosti a potreby zlepšiť a zabezpečiť 
kvalitu

•	 Finančná udržateľnosť (v náročnom ekonomickom kontexte, 
ale tiež z dlhodobého hľadiska)

•	 Nábor personálu a jeho udržanie

•	 Potreba rozvoja viac preventívnych a rehabilitačných postupov

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011
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V tejto súvislosti sa táto správa zameriava na to, aké sú odozvy 
správy,  riadenia a financovania na tieto otázky, pričom sa snaží 
pomenovať hlavné témy v rôznych európskych krajinách a vyvodiť 
z nich zásadné poučenia.

Aj keď jednotlivé krajiny reagujú rôznym spôsobom, v hlavnej časti 
tejto správy podrobnejšie skúmame početné všeobecné trendy:

•	 Rastúce uznanie významu dlhodobej starostlivosti a zvyšovania 
potrieb a nákladov

•	 Zvýšené využívanie trhových mechanizmov, ktoré sa snažia ob-
medziť náklady, zlepšiť dostupnosť, kvalitu, účinnosť a hodno-
tu za peniaze. 

•	 Zvýšená decentralizácia za účelom pohybu služieb (a rozhodo-
vacích procesov) bližšie k ľuďom, ktorí ich využívajú – a posun 
zodpovedností, vrátane zníženia rozpočtu z národnej úrovne 
na regionálnu alebo miestnu úroveň, aj keď v niektorých prí-
padoch môžeme pozorovať aj obrat opačným smerom späť na 
národnú úroveň 

•	 Rastúce uznanie podpory, ktorú poskytujú neformálni opatrovate-
lia a potreba urobiť viac pre podporu opatrovateľov v tejto úlohe

•	 Umožniť užívateľom služieb a ich príbuzným (neformálnym 
opatrovateľom), aby zvýšili svoju kúpnu silu a možnosti voľby, 
a zapojiť ich do správy a riadenia

•	 Budovanie inštitúcií v zmysle zakladania organizácií/agentúr 
s jednoznačnými úlohami v regulácii dlhodobej starostlivosti, 
plánovaní, monitoringu a/alebo poskytovaní služieb.
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Táto správa sa snaží analyzovať vplyv rôznych spôsobov sprá-
vy, riadenia a financovania dlhodobej starostlivosti na dostup-
nosť, efektivitu, spravodlivosť a udržateľnosť starostlivosti. Ana-
lýza zahrňuje skúmanie rozdielov v súvislostiach a praxi medzi 
jednotlivými krajinami, pomenovanie spoločných problémov  
a ich riešenia, a upozorňuje na to, čo je ešte nepoznané, a čo by 
sa mohlo preskúmať pomocou výskumov v budúcnosti a pomo-
cou rozvoja politiky. 

Hlavné definície

Pri štúdiu správy, riadenia a financovania dlhodobej starostlivosti 
táto správa prijala základné pracovné definície podľa Hodgesa a kol. 
(1996: 7), ktorý vysvetľuje výraz „správa a riadenie“ ako:
 

Postupy, týkajúce sa procesu rozhodovania, výkonu a kontroly 
organizácií, s prípravou štruktúry pre celkové smerovanie or�
ganizácie a s plnením rozumných očakávaní zodpovednosti pre 
všetkých mimo nej.

Toto je dôležité najmä za predpokladu, že sa zdôrazňuje zodpo-
vednosť tých, ktorí sú „mimo“ jednotlivých organizácií – čo môže 
byť dobrým štartovacím bodom vzhľadom na zameranie projektu 
INTERLINKS (viď aj Časť 2 tejto správy pre ďalšiu diskusiu o kľúčo-
vých pojmoch). 

V súlade so všetkými výstupmi projektu INTERLINKS táto sprá-
va definuje a konceptualizuje dlhodobú starostlivosť ako rozsah 
služieb pre ľudí, ktorí majú priebežnú starostlivosť a podporu 
svojich potrieb, týkajúcich sa ich každodenného života, z dôvo-
du chronického, telesného, či mentálneho postihnutia. Medzi 
takéto služby patrí asistencia pri každodenných činnostiach  
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v rámci udržiavania domácnosti, seba manažment, transport, 
podporná technológia a spoločenské aktivity, ako aj intenzív-
nejšia osobná starostlivosť ako kúpanie, obliekanie a mobilita. 
Dlhodobá starostlivosť zahrňuje neformálne aj formálne pod-
porné systémy, kde neformálna starostlivosť predstavuje väčši-
nu činností v dlhodobej starostlivosti. Medzi týmito formálnymi 
a neformálnymi systémami podpory sa nachádzajú migrujúci 
opatrovatelia a dobrovoľné pracovné iniciatívy, pričom význam 
oboch v dlhodobej starostlivosti stúpa. Formálne služby zahr-
ňujú rozmanité poskytovanie služieb v komunite a paliatívnu 
starostlivosť, ako aj rezidenčnú starostlivosť, zariadenia opat-
rovateľskej služby a hospice. Týka sa to aj liečebných postupov, 
ktoré dokážu zastaviť alebo zvrátiť priebeh ochorenia, zdravot-
ných postihnutí a dlhodobých ochorení, ako aj opatrení na zvý-
šenie duševnej pohody a spoločenskej účasti. Dôraz je kladený 
na starších ľudí vo veku nad 65 rokov a ich rodinných príslušní-
kov/neformálnych opatrovateľov – aj keď uznávame, že v nie-
ktorých krajinách sa nevyhnutne prekrývajú so službami pre 
dospelých v produktívnom veku.

V snahe preskúmať interakciu rôznych služieb zdravotnej a so-
ciálnej starostlivosti Hudson a kol. (1997) rozoznávajú súbor pre-
kážok a faktorov úspechu v celkových prístupoch k správe a ria-
dení systémov, ktoré sa vzťahujú na dlhodobú starostlivosť (viď 
Obrázok č. 1).1

1 Pri zostavovaní tejto správy sme sa pokúsili nájsť rovnováhu medzi stručnosťou/jed-Pri zostavovaní tejto správy sme sa pokúsili nájsť rovnováhu medzi stručnosťou/jed-/jed-
noduchosťou prístupu pre všeobecnejších čitateľov a hlbšou diskusiou pre čitateľov, 
ktorí majú podrobnejší záujem o špecifické otázky. Tí čitatelia, ktorí majú záujem o 
širšiu literatúru o správe a riadení, môžu si prečítať Časť 2, kde pochopia našu analýzu 
v širšom kontexte, zatiaľ čo tí, ktorých nezaujímajú tieto podrobnosti, môžu využívať 
vyššie uvedenú definíciu podľa Hodgesa a kol. (1996).
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Tabuľka č. 1 Súhrn hlavných prekážok a faktorov úspechu 
 (Hudson a kol., 1997)

Medzi prekážky medzirezortnej spolupráce patria:

•	 Štrukturálne prekážky (fragmentácia zodpovedností medzi jednotlivými 
rezortmi, v rámci jednotlivých sektorov a medzi nimi navzájom).

•	 Procedurálne prekážky (rozdiely v plánovaní horizontov a cyklov; rozdiely 
v rozpočtových cykloch a postupoch; rozdiely v informačných systémoch 
a protokoloch, pokiaľ ide o dôverný charakter a prístup).

•	 Finančné prekážky (rozdiely vo finančných mechanizmoch/základoch; roz-
diely medzi zásobami a tokom zdrojov).

•	 Profesionálne prekážky (vlastný profesionálny záujem a autonómia a medzi-
-odborná konkurencia o domény; konkurenčné ideológie a hodnoty; ohrozenia 
istoty zamestnania; rozporné pohľady na záujmy a úlohy klienta/spotrebiteľa).

•	 Stav a legitimita prekážok (vlastný profesionálny záujem a autonómia 
a medzi-organizačná konkurencia o domény; rozdiely v legitimite medzi 
volenými a určenými agentúrami).

Medzi zásady posilnenia strategických prístupov spolupráce patria:

•	 Spoločná vízia (ktorá konkrétne stanovuje, čo sa má dosiahnuť v zmysle 
cieľov, orientovaných na užívateľa; objasňuje cieľ spolupráce ako mecha-
nizmu na dosiahnutie takých cieľov; a mobilizuje úsilie, týkajúce sa cieľov, 
výsledkov a mechanizmov).

•	 Zrozumiteľnosť úloh a povinností (konkrétne stanovuje a odsúhlasuje „kto 
robí čo“ a navrhuje organizačné opatrenia, pomocou ktorých sa majú plniť 
úlohy a povinnosti).

•	 Vhodné motivácie a odmeny (podpora správania v organizácii v súlade 
s dohodnutými cieľmi/povinnosťami, využívanie vlastných záujmov na ko-
lektívne ciele).

•	 Zodpovednosť za spoločnú prácu (monitorovať dosiahnuté úspechy vo 
vzťahu ku stanoveným víziám; aby jednotlivci a agentúry zodpovedali za 
plnenie predurčených úloh a povinností; a poskytovať spätnú väzbu a kon-
trolu vízie, povinností, motivácie a ich vzájomných vzťahov).
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1.1. Metódy

Tento prehľad sa zakladá na údajoch, vychádzajúcich z troch hlav-
ných zdrojov:

•	 Zaradenie niektorých kľúčových otázok, súvisiacich so správou, 
riadením a financovaním, do práce, uskutočnenej v predchá-
dzajúcich správach projektu INTERLINKS o prevencii a rehabili-
tácii, kvalite a neformálnej starostlivosti (Kümpers a kol. 2010; 
Nies a kol. 2010; Triantafillou a kol. 2010). Tieto sú zamerané na 
mechanizmy, vkladajúce dobrú prax do každodenného života.

•	 Stručné zhodnotenie existujúcich európskych prehľadov a pro-
jektov, aby sa všade tam, kde je to možné, zabezpečila nadväz-
nosť na existujúce údaje a rámce (viď prílohu č. 1).

•	 Tvorba krátkych národných správ, ktoré skúmajú kľúčové otázky 
kontextu, správy, riadenia a financovania v Rakúsku (AT), Dán-
sku (DK), Anglicku (EN), Fínsku (FI), Francúzsku (FR), Nemecku 
(DE), Grécku (EL), Holandsku (NL), Slovensku (SK), Švédsku (SE) 
a Švajčiarsku (CH) (nadväzovať na rámec Hudsona a kol., uve-
dený v tabuľke č. 1).

1.2. Štruktúra 

Po tomto krátkom úvode Časť 2 skúma kľúčové pojmy podrob-
nejšie, zatiaľ čo Časť 3 sa venuje hlavným otázkam, kontexto-
vým faktorom a subjektom, ktoré ovplyvňujú poskytovanie 
dlhodobej starostlivosti v rôznych krajinách. Časť 4 skúma tri 
hlavné otázky v správe a riadení, ktoré vychádzajú z analýzy ná-
rodných správ:
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•	 Využitie trhových mechanizmov na stimuláciu možností väčšej 
voľby a konkurencie, a zároveň zabezpečenie dostatočnej spo-
lupráce a schopnosti uplatňovať celo systémový prístup.

•	 Rôzne úlohy a funkcie, ktoré treba vykonať na rôznych národ-
ných, regionálnych a miestnych úrovniach.

•	 Prínos formálnej aj neformálnej oblasti starostlivosti (vrátane 
toho, ako najlepšie podporovať rodinných opatrovateľov, vy-
pracovať prístup založený na partnerstve alebo spoločnom po-
skytovaní a oceniť prínos, aký znamenajú migrační pracovníci  
a dobrovoľníci).

Časť 5 skúma otázky financovania a finančnej udržateľnosti, pri-
čom sa venuje rôznym finančným mechanizmom používaným pri 
riadení a budovaní dlhodobej starostlivosti. Časť 6 sumarizuje 
hlavné závery a poučenia (vrátane odporúčaní pre budúce straté-
gie a výskum), s podrobnejšími národnými príkladmi v Prílohe č. 3.
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2 Kľúčové pojmy správy, riadenia  
 a financovania dlhodobej starostlivosti

2.1 Hlavné definície a rámce

Primárna pracovná definícia dlhodobej starostlivosti, tak ako je 
používaná v tejto správe podľa Hodgesa a kol. (1996: 7), je vysvet-
lená v Časti 1. Výraz správa a riadenie pochádza z ekonomického 
sektora, bol akceptovaný v spoločenských a politických vedách 
v sedemdesiatych rokoch, a od tých čias jeho používanie výrazne 
vzrástlo: „Dobrá správa a riadenie“ bola stanovená v roku 1992 
Svetovou bankou ako kritérium pre udeľovanie pôžičiek pre rozvo-
jové krajiny. Európska komisia vo svojej „Bielej knihe o Európskej 
správe a riadení“ v roku 2001 definovala, že sa to vzťahuje na pra-
vidlá, procesy a správanie, ovplyvňujúce spôsob, akým sa uplatňu-
jú právomoci na európskej úrovni, najmä pokiaľ ide o otvorenosť, 
účasť, zodpovednosť, efektívnosť a koherenciu. 

Vo všeobecnosti povedané, správu a riadenie tvoria systémy, kto-
ré používa organizácia alebo spoločnosť, ale tento pojem nie je 
stanovený jednoznačne. Správa a riadenie môže používať rôzne 
nástroje: centrálne plánovanie, ako plnenie špecifických požiada-
viek, je založené na hierarchii a je plnené štátnymi a neziskovými 
agentúrami, a trhová konkurencia je založená na decentralizova-
nej činnosti a týka sa ziskových spoločností. V praxi, najmä pokiaľ 
ide o zdravotné a sociálne systémy, na scénu vstupujú zmiešané 
prístupy ako správa a riadenie v týchto sektoroch a znamenajú, „že 
súkromné subjekty sa zapájajú do rozhodovacích procesov s cieľ-
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om zabezpečiť spoločný tovar a že sa pri tom využívajú nehierar-
chické spôsoby riadenia” (Héritier, 2002). 

Výraz správa a riadenie sa teda v poslednom desaťročí používa 
najmä na charakteristiku nehierarchických, necentralizovaných fo-
riem koordinácie, medzi ktoré patria verejné a súkromné, vládne 
a mimovládne organizácie v tvorbe verejne poskytovaných tova-
rov. Niektorí autori razili fungovanie sietí zahrňujúcich verejno-sú-
kromné partnerstvá a občiansku spoločnosť ako „spoločnú správu 
a riadenie’, zatiaľ čo iní navrhovali rezervovať výraz ‘správa a ria-
denie’ pre horizontálne formy koordinácie, v ktorých sa štát vôbec 
nezúčastňuje (Schuppert, 2008: 19). 

V tejto správe o správe a riadení vo sfére dlhodobej starostlivosti 
pre starších ľudí predpokladáme takú koncepciu správy a riadenia, 
v ktorej verejné, súkromné a neziskové sektory, ako aj domácnos-
ti vytvorili tzv. špecifické druhy „welfare mix“, na základe svojich 
národných, politických a kultúrnych charakteristík alebo „smero-
vania’ (Esping-Andersen, 1990; Evers, 2005). Avšak ako budeme 
vidieť, správa a riadenie dlhodobej starostlivosti sú len čiastočne 
ovplyvnené tradičnými typmi sociálnych režimov, najmä keď ide 
o charakteristiku „rodinných sociálnych systémov“ stredomor-
ských krajín (Strohmeier Navarro Smith, 2010: 279) alebo tranzit-
ných ekonomických systémov Strednej a východnej Európe.

Teória správy a riadenia predpokladá, že štát, trhovo orientované 
subjekty a občianska spoločnosť spolupracujú, aby vyriešili kolek-
tívne problémy. Implicitne to tiež znamená, že spolupráca medzi 
jednotlivými zainteresovanými stranami slúži spoločnému záujmu 
(Mayntz, 2008: 54) plánovať, poskytovať a kontrolovať verejné 
služby. Ako hlavný aktér však vystupuje štát, ktorý určuje pravidlá, 
definujúce spôsoby kooperácie medzi rôznymi zúčastnenými stra-
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nami – s ideálnym výsledkom, kde tradičný stav zasahovania štátu 
sa nahradí „poskytovaním možností“ (Dingeldey, 2008: 318ff.). 

2.2. Správa a riadenie vo vznikajúcich systémoch  
 dlhodobej starostlivosti

Vo verejnej sociálnej politike a v kontexte prístupov „nového ve-
rejného manažmentu“  vidíme celkový trend smerujúci k rastúcim 
mechanizmom trhovo orientovanej správy a riadenia sprevádza-
nými decentralizáciou a zvyšovaním počtu aktérov (Nies a kol., 
2010; Kazepov, 2010). Vo väčšine krajín to znamená nahradenie 
verejných poskytovateľov poskytovateľmi súkromných služieb 
alebo prinajmenšom prísnejšie rozdelenie poskytovateľov a ná-
kupcov v rámci verejných ustanovizní a objavovanie sa nových 
druhov poskytovateľov (ziskových alebo neziskových), ktorí slúžia 
ako doplnenie verejného poskytovania služieb. Teoreticky by po-
silnenie rozdelenia úloh medzi verejnými a súkromnými aktérmi 
malo zlepšiť schopnosť riešiť problémy dodávateľského systému 
a zlepšiť kvalitu pomocou konkurencie medzi poskytovateľmi. Av-
šak tieto očakávania priniesli v posledných 20 rokoch len málo dô-
kazov (Börzel, 2010: 10; Leichsenring a kol., 2011). 

S ohľadom na správu a riadenie vznikajúcich systémov dlhodobej 
starostlivosti a ich prepojenie so zdravotníckymi systémami sa dis-
kutuje o tom, že trhové mechanizmy by mohli zhoršiť, prípadne 
ohroziť sieť (networking), koordináciu alebo integráciu poskytova-
nia služieb ako základnej charakteristiky kvality dlhodobej starost-
livosti (Nies a kol., 2010; Billings and Leichsenring, 2005; Leutz, 
1999; Kodner, 2002). Modely, ktoré majú zlepšiť poskytovanie dl-
hodobej starostlivosti podľa princípov integrácie, sa stále vyvíjajú 
a pokrývajú široký rozsah integračných aspektov, ako napríklad 
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zdieľanie informácií medzi odborníkmi z rôznych sektorov, štan-
dardizované komunikačné formáty, samostatné body prístupu, 
alebo definované multidisciplinárne dráhy starostlivosti. Podobne 
boli definované aj ciele v rámci systémov zdravotnej starostlivosti, 
kde sa tzv. „manažované modely starostlivosti“ venujú existujúcim 
rozdielom medzi finančnými aspektmi a nedostatočným poskyto-
vaním služieb. Z pohľadu manažmentu majú tieto modely za cieľ 
aplikáciu princípov a techník, vrátane zdieľania rizika medzi posky-
tovateľmi a financovateľmi primárnej a sekundárnej starostlivosti, 
selektívneho uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi služieb a zvýše-
ného zdieľania nákladov ich prijímateľmi. Ich celkovým cieľom je 
účinne riadiť náklady na poskytovanie zdravotných dávok a zlepšo-
vať kvalitu zdravotnej starostlivosti (Amelung a kol., 2009: 5). Za-
tiaľ čo však Health Maintenance Organisations (HMO) v USA alebo 
organizácie, založené na podobných princípoch v Kanade (Fleury, 
2002, Tourigny a kol., 2002), ponúkajú kompletné nepretržité služ-
by v záujme udržania zdravia, v Európe je až doteraz manažovaná 
dlhodobá starostlivosť veľmi limitovaná.

Modely integrovanej dlhodobej starostlivosti sa preto snažia zo-
trieť tradičné rozdelenie medzi sociálnou a zdravotnou starost-
livosťou, a zamerať na stanovené ciele verejnej politiky, t. j. sú-
strediť sa na udržanie a podporu autonómie starších ľudí, aby sa 
oddialilo alebo zabránilo ich umiestneniu do zariadenia opatrovat-
reľských služieb. (Egger, 2007: 10). Rozmanité formy integrácie sa 
často popisujú ako kontinuálne kroky, spájajúce koordináciu, sieť 
(networking) a spoluprácu od plnej segregácie k plnej integrácii 
(Leutz, 1999; Nies, 2004). 

Takéto dráhy, smerujúce ku komplexným, dynamickým a integro-
vaným modelom, si vyžadujú riešenia, do ktorých sa zapoja všetci 
aktéri či už z verejnej alebo súkromnej oblasti. Preto v koordiná-
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cii zdravotných a sociálnych služieb môžu rôzne modely riadenia 
dopytu a dodávky v poskytovaní dlhodobej starostlivosti ísť ruka 
v ruke; v závislosti od okolností, v špecifickom prípade môže viesť 
jedna strana a prenechať vedenie druhej zase za iných podmienok 
(Kooiman, 2005: 162), a tak vytvárať rôzne „zmiešané správy a ria-
denia’ (governance mix) (Schuppert, 2008). 

V nasledujúcich kapitolách budú podrobne popísané empirické 
nálezy z rozdielov v modeloch správy a riadenia, špecifických pre 
jednotlivé krajiny, aktérov a mechanizmy, so špecifickým zamera-
ním na správu a riadenie networkingu, koordinácie a integrácie 
medzi voľne spojenými zdravotníckymi systémami a systémami 
dlhodobej starostlivosti.
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3 Hlavné otázky, s nimi súvisiace faktory  
 a úloha zainteresovaných strán

Nie je úlohou tejto správy znovu opisovať demografický vývoj a bež-
ný proces starnutia populácie v Európe.2 Zatiaľ čo všetky krajiny, zú-
častnené v projekte INTERLINKS udávajú, že podiel populácie nad 
80 rokov je najrýchlejšie narastajúcim segmentom v ich populácii 
(Huber a kol., 2009: 27), považujeme za samozrejmé, že potreby dl-
hodobej starostlivosti narastajú všade. Avšak rozsah rastu a spôsob, 
ako sa spoločnosti vyrovnávajú s problémami, ktoré s tým súvisia, 
nie je automatický proces. Rozdielne prístupy, o ktorých sa pojed-
náva v tejto správe, ako sa vlády vyrovnávajú (alebo nevyrovnávajú) 
s týmito otázkami, prepojenými s narastajúcimi potrebami starost-
livosti, by sa mali vysvetľovať na základe kľúčových otázok, ktoré sú 
výsledkom jednak (predchádzajúcich) prístupov ku správe a riade-
niu a pák, ktoré sa môžu použiť na ďalší rozvoj systémov dlhodobej 
starostlivosti v budúcnosti. Zároveň sú tieto prístupy ovplyvnené 
kontextovými ukazovateľmi, ktoré vykazujú národnú charakteristi-
ku, cesty závislosti a historické prvky zdravotnej a sociálnej politiky. 
Takéto informácie sú v tejto Časti uvedené v porovnávacích tabuľ-
kách , zameraných na vybraté ukazovatele, najmä:

•	 Posudzovanie a prístup ku dávkam a službám v dlhodobej sta-
rostlivosti (viď 3.1)

•	 Národné výdavky na dlhodobú starostlivosť (viď 3.2)

2 See http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections.
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•	 Pokrytie a dostupnosť služieb (kombinácia služieb) (viď 3.4)

•	 Všeobecné politické štruktúry a sociálne režimy (viď 3.5)

•	 Vybrané ukazovatele hodnôt, očakávaní užívateľov a rodinnej 
etiky (viď 3.6)

Táto časť by sa mala chápať aj v súvislosti s dokumentom OECD 
„Potrebujete pomoc? Poskytovanie a platby v dlhodobej starost-
livosti“ (Colombo a kol., 2011), ktorý bol vydaný v rovnakom čase 
ako táto správa a zaoberá sa podobnými témami a otázkami.

3.1 Rôzne definície dlhodobej starostlivosti

Široký rozsah dlhodobej starostlivosti predpokladá značné prá-
vomoci, pokiaľ ide o posudzovanie a definíciu kritérií oprávne-
nosti. Definície sa preto stali dôležitou pákou pre zaradenie či 
vyradenie celých skupín ľudí s potrebami starostlivosti z prístu-
pu ku dávkam a službám. Napríklad je dobre známe, že mnohé 
hodnotiace nástroje sa sústredili najmä na telesné postihnutia. 
Avšak s rastúcim podielom starších ľudí s kognitívnymi porucha-
mi sa kritériá oprávnenosti menia v mnohých krajinách. Aj dnes 
mnohé národné schémy obsahujú jasne definované vylučovacie 
kritériá, napríklad:

•	 V Nemecku, kde posudzovanie vykonávajú špecializovaní leká-
ri alebo sestry, ľudia s potrebami starostlivosti menej ako 50 
hodín mesačne nemajú nárok na poistenie dlhodobej starost-
livosti. Pre ľudí s demenciou sa však nedávno zaviedla ďalšia 
podpora; najchudobnejší starší ľudia majú prístup ku ďalším 
prostriedkom na sociálnej báze.
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•	 V Rakúsku sa nedávno zvýšil prah pre príspevok v dlhodobej 
starostlivosti na 60 hodín starostlivosti mesačne. Aj v Rakúsku 
vykonávajú hodnotenie špecializovaní lekári a sestry. Tento po-
stup sa prijal aj na Slovensku, čo je dôkazom toho, že definícia 
potrieb dlhodobej starostlivosti je vždy aj otázkou kultúrneho 
či politického aspektu, a nielen čisto objektívna skutočnosť.

•	 Aj keď sa za účelom definície potrieb dlhodobej starostlivosti 
pôvodne vykonávali vedecké štúdie a pilotné projekty, naprík-
lad vo Francúzsku, je v nej stále dostatočne široký priestor, po-
kiaľ ide o individuálne hodnotenie potrieb.

Ako výsledok týchto rozdielov podiel starších ľudí s potenciál-
nymi potrebami dlhodobej starostlivosti v populácii, či už pred-
pokladaných alebo schválených podľa národných definícií, alebo 
odhadovaných podľa SHARE a EU-SILC (Európska komisia/DG EC-
FIN, 2009: 133-138), sa líši medzi jednotlivými členskými štátmi, 
a to od 1,6% na Slovensku a 3,0% v Dánsku Grécku až po 5,2% vo 
Fínsku (Tabuľka č. 3.1). Tieto rozdiely sa môžu len čiastočne vy-
svetliť vyšším podielom starších ľudí v populácii, pretože podiel 
ľudí s potenciálnymi potrebami dlhodobej starostlivosti sa tiež 
značne líši, a to od 13,1% v Slovenskej republike až po približne 
tretinu staršej populácie vo Fínsku a vo Veľkej Británii. Rozdiely 
vo výskyte postihnutí medzi európskymi krajinami môžu odrá-
žať národné variácie v hláseniach, v potrebách a hodnoteniach 
oprávnenosti (viac informácií v: Ros a kol., 2010), mieru odpo-
vede, variácie v životnom štýle a sociálno-ekonomických štan-
dardoch medzi krajinami, alebo rozdiely v rizikových faktoroch 
zdravotného správania. Tieto rozdiely sú všeobecne uznávané 
a literatúra odporúča opatrnosť v prierezových analýzach krajín 
rôznych výskytov zdravotného postihnutia (viď Avendano & Mac-
kenbach, 2008; Hairi a kol., 2008). 
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Tabuľka č. 3.1 Podiel starších ľudí s potenciálnymi potrebami 
dlhodobej starostlivosti v celkovej populácii 
(okolo roku 2008)

 Krajina Populácia 65+ s potenciálnymi potrebami dlhodobej starostlivosti podľa 
výskytu postihnutia alebo podľa národných kritérií oprávnenosti 

n. % z celkovej populácie % 65+ populácie

CH n/a n/a n/a

DK 164,000 3.0% 19.4%

DE 3,201,000 3.9% 19.5%

EL 338,000 3.0% 16.2%

ES 1.728,000 3.9% 23.1%

FR 2,263,000 3.6% 22.3%

IT 2,515,000 4.3% 21.2%

NL 387,000 2.4% 24.8%

AT (1) 360,000 4.4% 25.4%

SI 76,000 3.8% 23.8%

SK (1) (2) 87,000 1.6% 13.1%

FI 274,000 5.2% 31.4%

SE (1) 497,000 3.4% 19.6%

UK 3,094,000 5.0% 33.1%

Zdroj:  Európska komisia/DG ECFIN, 2009: 138; Eurostat; Švajčiarska konfederácia, 2011.– 
Poznámky: (1) vlastné výpočty založené na národných údajoch; (2) osoby 60+ s opa-
terou viac ako 8 hodín denne; (3) výpočty, založené na údajoch ANCIEN a CBS

3.2 Rôzne úrovne vynaložených prostriedkov

Veľké rozdiely medzi členskými štátmi v celkovo vynaložených 
prostriedkoch na dlhodobú starostlivosť, ktoré sú uvedené v ta-
buľke č. 3.2 sa dajú vysvetliť z rôznych aspektov:

•	 Predovšetkým výdavky na dlhodobú starostlivosť v žiadnej kra-
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jine netvoria individuálnu líniu rozpočtu; často sa na nej podie-
ľajú rozpočty národné, regionálne a miestne.

•	 Po druhé, na všetkých úrovniach treba počítať s rôznymi výdav-
kami na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Tieto sa často pre-
krývajú a sú hradené na rôznych úrovniach a rôznymi rezortmi. 
V mnohých prípadoch sa tieto výdavky udávajú v rámci národ-
ných zdravotníckych účtov (OECD), ale nie sú vždy integrované 
s výdavkami na sociálnu starostlivosť. Okrem toho nie je vždy 
jasne stanovené, či výdavky na sociálnu starostlivosť zahŕňajú 
aj služby a dávky pre ľudí so zdravotným postihnutím v produk-
tívnom veku, ako aj starších ľudí.

•	 Po tretie, ťažkosti so zberom údajov vedú ku oneskorovaniu, 
takže tieto údaje sú často neaktuálne. Nasledujúce údaje preto 
treba brať ako indikatívne, a nie absolútne, a porovnávajúce in-
terpretácie treba brať s opatrnosťou. 

Napriek týmto všeobecným ťažkostiam s údajmi, ktoré nedoká-
žu presne vymedziť výdavky na dlhodobú starostlivosť, tabuľka č. 
3.2 ukazuje niektoré všeobecné trendy a skupiny krajín vo vzťahu 
k podielu výdavkov na dlhodobú starostlivosť z HDP. Za vedúcou 
krajinou Švédskom (s 3,9% podielom dlhodobej starostlivosti na 
HDP) je stredná skupina od 1,5 do 2,7%: DK, NL, FI a IT. Krajiny 
s priemernými výdavkami okolo 1 – 1,3% (AT, FR, UK, CH) a krajiny 
s podielom menším ako 0,5% (ES pred zavedením legislatívy dlho-
dobej starostlivosti, SK, SI, DE).3

Tabuľka č. 3.2 ukazuje tiež to, ako vlády zaviedli rôzne možnosti verej-
ných výdavkov na dlhodobú starostlivosť. Tieto údaje len slabo odrá-
žajú globálny cieľ politiky podporovať „starostlivosť doma namiesto 

3 Ďalšie podrobnosti o obmedzení údajov a všeobecných trendoch vo výdavkoch sú v Časti 5.
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ústavnej starostlivosti“ – s výnimkou Dánska všetky krajiny vynaklada-
jú väčšiu časť svojich rozpočtov na rezidenčnú starostlivosť.

Tabuľka č. 3.2 Celkové verejné výdavky na dlhodobú starostli�
vosť a jej rozdelenie medzi domácu starostlivosť 
a rezidenčnú starostlivosť (okolo roku 2008)

 Krajina Celkové 
výdavky ako 

percento HDP

Rezidenčná 
starostlivosť (v % z 

celkových výdavkov)

Domáca 
starostlivosť (v 
% z celkových 

výdavkov)

Peňažné 
dávky (v % 
z celkových 
výdavkov) )

CH (5) 1.0% 73.9% 26.1% (0.7%)

DK  2.7% 26.7% 73.3% -

DE 0.9% 57.7% 17.8% 24.4%

EL  - - - -

ES 0.3% 59.0% 27.0% 13.9%

FR (4) 1.2% 57.4% 42.6%

IT 1.7% 26.2% 31.7% 42.1%

NL (6) 2.2% 55.8% 33.6% 10.6%

AT (1) 1.3% 42.7% 57.3%

SI (5) 0.8% 25.7% 74.3% (27.5%)

SK (2) 0.5% 69.0% 4.9% 26.1%

FI (3) 1.8% 69.0% 31.0% -

SE 3.9% 58.7% 38.1% 3.3%

UK 1.2% 47.4% 24.2% 28.5%

Zdroj: Huber a kol., 2009: 99; Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), 2006; WP6 
Národné správy; vlastné výpočty. poznámky: (1) Rakúske príspevky na dlhodobú sta-
rostlivosť používajú prijímatelia aj na zaplatenie rezidenčnej starostlivosti (približne 
20% prijímateľov) alebo služby v domácej starostlivosti (zhruba 25%) – alebo na za-
riadenie neformálnej starostlivosti s migrujúcimi pracovníkmi (zhruba 10%) takže je 
ťažké rozlíšiť presné podiely výdavkov. (2) Populácia 60+; (3) Národný inštitút pre 
zdravie a sociálne veci (2011); (4) Bez konkrétnych prieskumov nie je v súčasnosti 
možné vymedziť podiel príjemcov, ktorí si vyberú služby a tými, ktorí si vyberú čisto 
peňažné dávky; (5) Vzhľadom na rozdiely v zdrojoch len rezidenčná starostlivosť a 
domáca starostlivosť je do výšky 100%; (6) Údaje CPB/ANCIEN, vrátane Zákona o 
zvláštnych medicínskych výdavkoch a Zákona o sociálnej podpore, pokiaľ ide o po-
puláciu 65+.
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3.3 Rôzne úrovne poskytovania služieb

Samotné výdavky nedávajú celý obraz poskytovania služieb v rám-
ci dlhodobej starostlivosti. Údaje o počte užívateľov individuálnych 
služieb a/alebo rezidenčnej starostlivosti sa však dajú získať ešte ťaž-
šie, najmä pokiaľ ide o služby v domácej starostlivosti. Je takmer ne-
možné stanoviť počet prijímateľov/užívateľov, ktorí dostávajú jednu 
alebo viac služieb. To je sčasti kvôli tomu, že služby sú často dis-
tribuované rôznymi poskytovateľmi. Okrem toho údaje neodrážajú 
množstvo hodín služieb, ktoré dostali jednotliví užívatelia, aj keď tre-
ba predpokladať, že vo väčšine prípadov musí byť formálna domáca 
starostlivosť krytá aj neformálnymi alebo rodinnými opatrovateľmi. 
Tabuľka č. 3.3 ukazuje niektoré odhady, ktoré poskytujú predstavu 
o podiele starších ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti v rámci 
formálnych služieb v rezidenčnej alebo domácej starostlivosti.

Pre porovnávaciu analýzu politiky a informované rozhodovanie by 
bolo nápomocné porovnať hore uvedené čísla prijímateľov formál-
nej starostlivosti s presnými údajmi o starších ľuďoch, ktorí potrebu-
jú starostlivosť, aby sa dal odhadnúť relatívny význam neformálnej 
starostlivosti. Ako ukazuje tabuľka č. 3.4, rozdielne zdroje často udá-
vajú dosť rozdielne obrazy o dlhodobej starostlivosti v Európe. Keď 
napríklad vezmeme čísla Európskej komisie/DG ECFIN (2009, Ta-
buľka č. 3.4) o Nemecku, bude tam približne 3,2 miliónov závislých 
starších ľudí, z ktorých len polovica dostane nejaký druh formálnej 
starostlivosti. V tej istej tabuľke počet tých, ktorí využívajú formálnu 
starostlivosť, môže presiahnuť odhadovaný počet ľudí, ktorí potre-
bujú dlhodobú starostlivosť. To je príklad Dánska, Malty, Holandska, 
Švédska a Nórska podľa vlastných odhadov Európskej komisie (viď 
Európsku komisiu/DG ECFIN, 2009: Tabuľka č. 33). Pre väčšinu eu-
rópskych krajín je preto potrebné nájsť presnejšie údaje o prijímate-
ľoch dlhodobej starostlivosti, spolu s údajmi o verejných výdavkoch. 
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Tabuľka č. 3.3 Podiel a pomer starších ľudí (65+) v rezidenčnej 
a domácej starostlivosti (formálna starostlivosť)

Formálna starostlivosť

Krajina V rezidenčnej 
starostlivosti

(a)

Podpora opatrova-
teľskými službami v 
domácnosti (b) (1)

Pomer starších ľudí v rezi-
denčnej starostlivosti oproti 
užívateľom opatrovateľských 

služieb v domácnosti (6)

CH 6.6% 11.5% 1:1.7

DK 4.6% 17.0% 1:3.7

DE 3.4% 6.3% 1:1.9

EL n/a n/a n/a

ES (5) 4.1% 4.2% 1:1.0

FR (3) 5.3% 9.2% 1:1.7

IT 1.4% 3.0% 1:2.1

NL 6.0% 17.8% 1:3.0

AT (2) (3) 3.3% 14.4% 1:4.4

SI 4.9% 1.7% 1:0.3

SK (3) (5) 1.7% 2.3% 1:1.4

FI 4.8% 7.3% 1:1.5

SE (2) 6.0% 9.7% 1:1.6

UK (4) 3.3% 12.7% 1:3.8

Zdroj:  podľa Hubera a kol., 2009: Tabuľka č. 5.1; Európska komisia/DG ECFIN, 2009: 138; 
OECD Health Data 2011; CBP/ANCIEN data; (6) ECFIN 2009 a Ministerstvo financií. 
Udržateľná sociálna starostlivosť. Publikácie Ministerstva financií 12/2010, Helsinki 
2010; Eurostat; vlastné výpočty. - Poznámky: (1) údaje sú čiastočne ovplyvnené sku-
točnosťou, že ľudia, ktorí využívajú dve alebo viac služieb, mohli byť zarátaní viackrát; 
(2) vlastné výpočty, vychádzajúce z národných zdrojov (AT, SE) a odhadov; (3) popu-
lácia 60+; (4) údaje sa týkajú len Anglicka; (5) údaje môžu zahrňovať užívateľov (deti 
a dospelých) pod 65; (6) Znamená: “Na každého rezidenta 65+ v domove opatrova-
teľskej starostlivosti je x užívateľov nad 65 rokov prijímateľov domácej starostlivosti”.

Páky na reguláciu dostupnosti a využiteľnosti služieb pozostávajú zo 
zákonnej regulácie a ekonomických stimulov a prekážok. Napríklad 
v Dánsku bola výstavba nových ústavných zariadení zastavená na 
základe zákona v deväťdesiatych rokoch, takže rezidenčná starostli-
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vosť v tejto krajine znamená najmä “bytové služby”. Verejná správa 
sa môže rozhodnúť aj pre čisto verejné poskytovanie alebo podporiť 
vstup nových poskytovateľov na trh. To je prípad niektorých krajín, 
konkrétne Anglicka, Švédska a Nemecka, ale čiastočne aj Fínska, 
Holandska a Talianska, hlavne pomocou konkurenčných tendrov a/
alebo vzniku tzv. “kvázi trhov”. Medzi ďalšie riadiace mechanizmy, 
týkajúce sa vstupu nových poskytovateľov na trh patria schvaľova-
cie alebo akreditačné pravidlá a ďalšie prahy kvality, ale aj kontrola 
a vynucovacie postupy (viď aj Nies a kol., 2010).

Tabuľka č. 3.4 Porovnanie absolútnych čísel prijímateľov dlho�
dobej starostlivosti podľa rôznych zdrojov

Európska komisia, 2009 Huber a kol., 2009

n. (2007) n. Rok

CH n/a 222,366 2005

DK 171,000 248,887 2007

DE 1,589,000 1,667,988 2006

EL 239,000 n/a n/a

ES 362,000 604,671 2006 (1)

FR 1,505,000 1,078,000 2007 (2)

IT 524,000 537,550 2005

NL 622,000 644,580 2006

AT 185,000 321,231 2006 (2)

SI 24,000 42,655 2007 (1)

SK 31,000 34,808 2005 (1) (2)

FI 107,000 186,647 2006

SE 318,000 248,955 2007

UK 1,352,000 1,291,000 2008 (3)

Zdroj:  podľa autorov Huber a kol. 2009: tabuľka č. 5.1; Európska komisia/DG ECFIN, 2009: 
138; Eurostat; vlastné výpočty. - Poznámky: (1) údaje môžu zahrňovať užívateľov vo 
veku 0-64; (2) populácia 60+; (3) údaje sa vzťahujú len na Anglicko.

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



76

Okrem toho verejná správa môže na riadenie “trhu dlhodobej 
starostlivosti” využívať ceny (voľný trh vs. pevne stanovené 
ceny) a tzv. costing (priame hotovostné príspevky užívateľov). 
Napríklad príspevky užívateľov v rezidenčnej starostlivosti (viď 
Huber a kol., 2009: 121) môžu byť v rozsahu od menej ako 20% 
(FI) do 80% (NL) priemerného platu alebo dokonca viac v kra-
jinách, kde nebola stanovená maximálna hodnota (AT). Pokiaľ 
ide o domácu starostlivosť, vidíme, že predpisy sa ešte viac 
líšia. Tieto charakteristiky sú v ostrom kontraste s pravidlami  
v zdravotnej starostlivosti, kde príspevky užívateľov sú stále 
ešte výnimkou (najmä v primárnej zdravotnej starostlivosti) 
alebo oveľa viac obmedzené.

Počet ľudí, zamestnaných vo formálnom sektore dlhodobej 
starostlivosti tiež poskytuje dôležité kontextové informácie 
o povahe systémov dlhodobej starostlivosti, ako aj o ich po-
tenciále vytvárať pracovné miesta. Napriek niektorým prob-
lémom porovnateľnosti (viď poznámky v tabuľke č. 3.5), 
údaje uvedené v tabuľke č. 3.5 zobrazujú rozdielne stratégie, 
zavedené v jednotlivých krajinách v poskytovaní dlhodobej 
starostlivosti. Preto krajiny s vyššou úrovňou poskytovania 
formálnej dlhodobej starostlivosti zamestnávajú vyšší podiel 
populácie vo veku od 15-64 vo formálnom opatrovateľskom 
sektore, napr. Švédsko a Dánsko. Krajiny, ktoré sa viac spo-
liehajú na neformálnu starostlivosť, alebo ktoré poskytujú 
verejnú podporu starším ľuďom najmä prostredníctvom dá-
vok, vytvorili oveľa menej pracovných miest vo formálnom 
opatrovateľskom sektore, napríklad Slovenská republika  
a Rakúsko.
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Tabuľka č. 3.5 Počet ľudí, zamestnaných v sektore formálnej 
dlhodobej starostlivosti ako podiel pracovnej sily 
(populácia vo veku 15�64)

n. Rok Podiel z populácie vo 
veku 15-64 

CH 95,368 2008 1.81%

DK 79,961 2007 2.22%

DE 594,616 2007 1.09%

EL n/a n/a n/a

ES (1) 10,856 2006 0.04%

FR (2) 863,000 2003/2008 2.12%

IT (3) 125,717 2003 0.33%

NL (4) 100,000 2005 0.91%

AT (5) 55,000 2006 0.98%

SI n/a n/a n/a

SK 10,573 2008 0.27%

FI (8) n/a n/a n/a

SE (6) 254,800 2005 4.32%

UK (7) 92,133 2001 0.28%

Zdroj:  podľa autorov Fujisawa & Colombo, 2008: Tabuľka č. 1; Marquier, 2010; Tugores, 
2005; SALAR, 2007; BMASK, 2008; Eurostat a OECD Health Data 2010.- Poznámky: 
(1) údaje sa týkajú sestier v ústavných zariadeniach; (2) údaje sa týkajú pracovníkov, 
zamestnaných v Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (domovoch 
sociálnych služieb) v roku 2003 a formálnych pracovníkov v dlhodobej starostlivosti, 
poskytujúcich starostlivosť doma v roku 2008; (3) údaje sa týkajú sestier, poskytujú-
cich ošetrovateľskú starostlivosť a iného opatrovateľského personálu v rezidenčnej 
starostlivosti; (4) údaje sa týkajú sestier, poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť 
a iného opatrovateľského personálu poskytujúcemu starostlivosť v domácnosti (5) 
odhad vychádza z národných zdrojov; (6) údaje sa týkajú pracovníkov zamestna-
ných v zdravotníckych a sociálnych službách v miestnych orgánoch; (7) údaje sa 
týkajú Anglicka a Severného Írska; (8) Národný ústav pre zdravotníctvo a sociálne 
veci (2011) Výdavky a financovanie sociálnej ochrany 2009. Helsinki: THL (Štatistic-
ká správa 8/2011).
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3.4 Politické štruktúry a sociálne režimy 

Aj keď klasifikácia sociálnych režimov (Esping-Andersen, 1990) pod-
lieha kritike najmä z pohľadu zamerania na dlhodobú starostlivosť, 
historické prvky, týkajúce sa rozvoja služieb zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti, by sa nemali podceňovať. Napríklad nie je prekvapu-
júce, že v severských „sociálno-demokratických“ sociálnych štátoch 
sa služby považujú za najdôležitejší mechanizmus pre ľudí, ktorí po-
trebujú starostlivosť, v porovnaní s konzervatívno - korporatívnymi 
sociálnymi štátmi, kde ako hlavný nástroj pre uspokojenie potrieb 
boli zavedené dávky. Zatiaľ čo v oboch týchto nástrojoch sa pozoruje 
určité zbližovanie, a pretože všeobecne je pri tvorbe politiky snaha 
o to, aby starší ľudia s potrebami zostali v domácom prostredí čo 
najdlhšie, niektoré prvky ako úloha rodín a neformálnych opatrova-
teľov sa vyznačujú veľkými rozdielmi (Bettio & Platenga, 2004). Nap-
ríklad dospelé deti v severských krajinách nemajú právnu povinnosť 
poskytovať starostlivosť alebo finančnú podporu svojim rodičom, čo 
je v ostrom rozpore s väčšinou iných krajín, najmä v Stredomorských 
sociálnych štátoch, ktoré sú založené na rodinných princípoch. Otáz-
ky politických režimov sú podrobnejšie prejednávané vo vzťahu  
k centralizácii a decentralizácii v Časti 4.2.

Tabuľka č. 3.6 podáva prehľad hlavných charakteristík vybraných 
krajín s ohľadom na ich politický systém, sociálne režimy a úro-
veň administratívnej zodpovednosti. Ukazuje najmä fragmento-
vané administratívne povinnosti takmer vo všetkých krajinách.  
S výnimkou severských krajín pozorujeme rozdelenie Ministerstva 
zdravotníctva a ustanovizní, zodpovedných za sociálne otázky;  
V Anglicku je Rezort zdravotníctva zodpovedný aj za sociálnu sta-
rostlivosť. Okrem toho vo väčšine krajín pozorujeme decentralizo-
vaný spôsob rozhodovania – s príslušnými rozdielmi v pravidlách 
poskytovania a prístupu ku službám. 
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Tabuľka č. 3.6 Politické štruktúry a sociálne režimy
Kraji�

na
Charakteristika 

politického systému
Typ sociálneho 

režimu
Administratívne zodpovednosti

CH Federálna republika Liberálny Kantóny 

UK Konštitučná monarchia, 
parlamentná republika, 

decentralizovaná

Liberálna Centrálna vláda (Rezort zdravot-
níctva), NHS, miestne orgány

DK Konštitučná monarchia, 
decentralizovaná

Severský sociál-
no-demokratický

Štát, obce

FI Semi-prezidentská 
parlamentná republika, 

decentralizovaná

Severský sociál-
no-demokratický

Centrálna vláda (Ministerstvo 
sociálnych vecí a zdravia), obce

SE Konštitučná monarchia, 
decentralizovaná

Severský sociál-
no-demokratický

Centrálna vláda (Ministerstvo 
sociálnych vecí a zdravia), obce

AT Federálna republika, 
decentralizovaná

Konzervatívno-
korporatívna

Regionálne vlády, Federálna 
vláda (Príspevky na dlhodobú 

starostlivosť)

DE Federálna republika Konzervatívno-
korporatívna

Federálny štát (Ministerstvo 
zdravotníctva), Fond poistenia dl-
hodobej starostlivosti (posudzo-
vanie, schvaľovanie, uzatváranie 

zmlúv, kontrola kvality), Regionál-
ne vlády (kontrola kvality)

FR Prezidentská republika, 
decentralizovaná

Konzervatívno-
korporatívna

Centrálny štát (Ministerstvo zdra-
votníctva, rámcová legislatíva, 

Ministerstvo práce a sociálnych 
vecí), zabezpečenie kvality
Départements (Conseils 

généraux), regulácia návštevnej 
starostlivosti

IT Parlamentná republika Konzervatívno-
korporatívna 
stredomorská

Regionálne vlády, NHS

EL Prezidentská parlament-
ná republika, decentra-

lizovaná

Stredomorský Centrálna vláda (Ministerstvo 
zdravotníctva a sociálnej solida-

rity), obce

ES Federálny štát s auto-
nómnymi komunitami

Stredomorský Federálny štát (rámcová legisla-
tíva), Autonómne komunity (im-
plementácia, spolufinancovanie)
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NL Konštitučná monarchia, 
centralizovaná

Zmiešaný Centrálny štát (Ministerstvo zdra-
votníctva, sociálnych vecí  

a športu), AWBZ (Poistenie dlho-
dobej starostlivosti), delegované 

agentúry, obce pre sociálne otázky 

SI Parlamentná republika Vznikajúci sociál-
ny režim v stredo- 
a východoeuróp-

skych štátoch

Centrálna vláda

SK Parlamentná republika Vznikajúci sociál-
ny režim v stredo- 
a východoeuróp-

skych štátoch

Centrálna vláda (Ministerstvo 
sociálnych vecí), regióny, obce

Esping-Andersenova typológia je pravdepodobne obmedzená 
vzhľadom na šírku poskytovania, ktorú má za cieľ pokrývať a tiež 
aj politickými zmenami, ktoré sa objavujú v priebehu času (napr. 
nárast viac pravicových vlád v niektorých častiach Škandinávie). 
Nedávno sa európska práca venovala niektorým politickým a so-
ciálnym režimom so špecifickým zameraním na dlhodobú starost-
livosť. Európske výskumné konzorcium ANCIEN vyvinulo typológiu 
modelov systému dlhodobej starostlivosti v krajinách EÚ, ktoré sú 
charakteristické rozdielnymi usporiadaniami poskytovania, organi-
zácie a financovania starostlivosti (Kraus a kol., 2010). Špecifické 
a praktické zameranie typológie na organizáciu dlhodobej starost-
livosti sa snaží poskytnúť hlbší pohľad do národných charakteristík 
a skupín (viď tabuľku č. 3.7). Táto typológia priniesla prekvapivé 
výsledky, napríklad, že Nemecko a Slovenská republika majú po-
dobné systémy dlhodobej starostlivosti, zatiaľ čo také rozdielne 
krajiny ako Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko a Španielsko 
sa vyznačujú rovnakým vzorom využívania služieb dlhodobej sta-
rostlivosti a financovania. V dôsledku toho tieto výsledky znovu 
zdôrazňujú to, že dlhodobá starostlivosť ako systém vo väčšine eu-
rópskych krajín ešte len vzniká – a porovnávacie ukazovatele na 
súhrnnej úrovni v súčasnosti zostávajú nejasné.
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Tabuľka č. 3.7 Typológia, založená na využívaní a financovaní dl�
hodobej starostlivosti

Podstata systému Krajiny Charakteristika

Orientácia smerom ku nefor-
málnej starostlivosti, nízke 

súkromné financovanie

Belgicko,
* Česká republika,

Nemecko, Slovensko

Nízke výdavky, nízke súkrom-
né financovanie, vysoké 

využívanie NS, silná podpora 
NS, skromné dávky 

Štedrý, dostupný a formali-
zovaný

Dánsko, Holandsko,
Švédsko

Vysoké výdavky, nízke sú-
kromné financovanie, nízke 

využívanie NS, silná podpora 
NS, skromné dávky

Orientácia smerom ku nefor-
málnej starostlivosti, vysoké 

súkromné financovanie

Rakúsko, Anglicko, 
Fínsko, Španielsko

Stredné výdavky, vysoké sú-
kromné financovanie, vysoké 
využívanie NS, silná podpora 

NS, vysoké dávky

Vysoké súkromné financova-
nie, neformálna starostlivosť 

sa javí potrebná
Maďarsko, Taliansko

Nízke výdavky, vysoké sú-
kromné financovanie, vysoké 
využívanie NS, slabá podpora 

NS, stredné dávky

Zdroj:  Kraus a kol., 2010: 39.- Poznámka: *) krajina so strednými výdavkami.

3.5 Úloha rôznych zainteresovaných strán a sociálnych  
 režimov

Ďalším faktorom, ktorý sa podieľa na fragmentácii systémov dlhodo-
bej starostlivosti, je rastúci počet zainteresovaných strán v poskytova-
ní služieb. Zatiaľ čo úloha súkromných neziskových organizácií ako po-
skytovateľov starostlivosti má v strednej Európe dlhoročnú tradíciu, 
počet súkromných ziskových organizácií všade narastá. Tento vývoj sa 
týka severských krajín, kde však stále prevažujú verejné služby. Tabuľ-
ka 3.7 ukazuje prehľad v poskytovaní špecifických kombinácií sociál-
nych služieb (welfare mix), pokiaľ ide o podiel verejných, súkromných 
neziskových a súkromných ziskových poskytovateľov na trhu. Treba 
zdôrazniť, že vznik súkromných ziskových poskytovateľov je fenomén 
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len posledných 20 rokov. Typ privatizácie však závisí veľmi na regulač-
nom rámci. Zatiaľ čo napríklad sektor domovov sociálnych služieb vo 
Veľkej Británii sa stal „odvetvím v dlhodobej starostlivosti” s bežnými 
trhovými mechanizmami fúzií a akvizícií veľkých investičných firiem, 
nemecké ziskové agentúry domácej starostlivosti sú do veľkej miery 
malé podniky s 5-10 zamestnancami. 

Tabuľka č. 3.7 Rôzne kombinácie sociálnych služieb (welfare mix) 
v poskytovaní dlhodobej starostlivosti (odhadova�
né podiely rôznych poskytovateľov na trhu podľa 
druhu služieb v percentách, okolo roku 2010)

Krajina Verejní poskytovatelia Súkromní neziskoví 
poskytovatelia

Súkromní ziskoví posky�
tovatelia

Rezidenčná Domáca 
starostlivosť

Rezidenčná Domáca 
starostlivosť

Rezidenčná Domáca 
starostlivosť

CH (1) 30% 30% 40%

DK

DE 5% 2% 55% 37% 40% 62%

EL n/a

ES 
(1) (2) 

23% 24% 53%

FR 23% 15% 55% 65% 22% 20%

IT (1) 30% 50% 20%

NL (1) - 80% 20%

AT 55% 8% 24% 91% 21% 1%

SK (1) 75% 23% 2%

FI 56% 93% - - 44% 7%

SE 75% 84% 10% - 15% 16%

UK 7% 14% 13% 11% 80% 75%

Zdroj:  Huber a kol. 2008; Leichsenring a kol. 2011; IMSERSO (ES); Statistisches Bundesamt (DE); 
Office fédéral de la statistique (CH); Národné správy. Poznámky: (1) k dispozícii sú len zdru-
žené údaje o rezidenčnej a domácej starostlivosti; (2) V Španielsku sa nedá jasne odlíšiť 
medzi súkromnými poskytovateľmi – preto medzi neziskovými poskytovateľmi sú zahrnutí 
všetci s formálnou zmluvou s autonómnymi komunitami; medzi ziskových poskytovateľov 
patria len tí s povolením, t.j. všetky náklady musia byť hradené jednotlivými rezidentmi.
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Tabuľka č. 3.8 syntetizuje hore uvedené údaje vo vzťahu ku rôznym 
poskytovateľom vo vybratých krajinách, popisuje podiel služieb vo 
verejnom, neziskovom a súkromnom sektore, ako aj neformálnej sta-
rostlivosti v dlhodobej starostlivosti. Predložené informácie neodráža-
jú úroveň poskytovania v jednotlivých krajinách, t.j. či služby vyhovujú 
potrebám/dopytu dlhodobej starostlivosti, ale skôr majú za cieľ pre-
ukázať, kto poskytuje dlhodobú starostlivosť v tej -ktorej krajine. Tieto 
údaje však treba vnímať s opatrnosťou, vzhľadom na to, že definícia 
jednotlivých subjektov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Jedným 
príkladom môže byť úloha dobrovoľníkov, na ktorú zúčastnené krajiny 
často kladú stále väčší dôraz, pritom však spektrum jednotlivých prí-
stupov môže byť rôzne (od platených opatrovateľov cez migrujúcich 
opatrovateľov v šedej ekonomike a dobrovoľníkov, ktorí môžu byť 
nejakým spôsobom odmeňovaní za svoju činnosť, neplatených dob-
rovoľníkov, priateľov a susedov, až po rodinných príslušníkov). Rôzne 
krajiny môžu na dobrovoľníkov nazerať ako na spôsob náhrady pla-
tenej starostlivosti/odborníkov alebo doplnenia/pridania hodnoty ku 
súčasným službám a pracovníkom.

Tabuľka č. 3.8 Kombinácia poskytovateľov dlhodobej starostlivosti 
a úroveň poskytovania, podľa krajín

Krajina Verejný Neziskový sektor Súkromný Očakávania 
neformálnych 

opatrova�
teľov pri 

poskytovaní 
starostlivosti 

Slovensko Vysoký Stredný (cirkev) Stredný Vysoké

Fínsko Vysoký Nízky
(NGOs)

Stredný Stredné

Švajčiarsko Stredný Stredný Vysoký Stredné

Rakúsko Stredný Vysoký (charitatívne a 
iné neziskové organizá-
cie – tradične patriace 

k cirkvi a politickým 
stranám)

Stredný Stredné

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



84

Holandsko Nízky Vysoký (neziskové orga-
nizácie, mutuals)

Nízky Stredné

France Nízky Vysoký/stredný (nezisko-
vé organizácie)

Stredný Vysoké

Švédsko Vysoký Stredný (trusty, ko-ope-
ratívy)

Stredný Nízke

Grécko  Nízky Nízky (NO, cirkev) Vysoký (migruj-
úci opatrova-

telia)
Nízky (ústavná 
starostlivosť)

Vysoké

Veľká 
Británia 

(Anglicko)

Nízky Stredný (sociálne 
podniky, dobrovoľnícke, 
neziskové organizácie)

Vysoký Stredné

Dánsko Vysoký Nízky Stredný Nízke

Nemecko Nízky (ústavné 
a ambulantné 

služby)

Vysoký (ústavné) a stred-
ný (ambulantné služby)

Stredný (ústavné 
služby) 

Vysoký (ambu-
lantné služby)

Stredné

Národné správy obsahujú zopár ďalších bodov, ktoré môžu pomôcť 
hlbšie nazrieť do špecifických charakteristík na regionálnej úrovni:

•	 Dlhodobá starostlivosť na Slovensku sa do veľkej miery poskytu-
je neformálne v rámci domácich alebo pomocou verejných slu-
žieb. Existuje 443 zariadení sociálnych služieb (riadených obcami 
alebo regiónmi) v porovnaní so 67 zariadeniami, patriacimi cirkvi 
a 168 súkromnými zariadeniami (SOSR, 2008 v: Bednárik a kol., 
2010). Dlhodobá starostlivosť sa platí z daní (sociálne služby) a 
verejného poistenia (zdravotná starostlivosť), pričom užívatelia 
prispievajú nemalou sumou z vlastného vrecka.

 
•	 Vo Fínsku sa väčšina rezidenčných zariadení a zhruba polovica 

podporovaných bývaní poskytuje prostredníctvom verejných 
sociálnych služieb. Okrem toho veľa služieb je riadených ne-
ziskovými organizáciami a súkromnými spoločnosťami. V roku 
2006 12% služieb v rezidenčných zariadeniach a 57% služieb v 
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podporovanom bývaní boli riadené súkromne (Klavus & Meri-
läinen, 2010).

•	 Vo Švajčiarsku sa správa a riadenie a trendy poskytovateľov lí-
šia medzi jednotlivými regiónmi a medzi francúzsky a nemecky 
hovoriacimi oblasťami. V oblasti dlhodobej starostlivosti sa však 
pozoruje silný nárast súkromného sektora (Repetti a kol., 2010). 

•	 Rakúske opatrovateľské služby poskytované v domácnosti sú tak-
mer úplne spravované neziskovými organizáciami. Zhruba 55% 
rezidenčných služieb v dlhodobej starostlivosti sa poskytuje na ve-
rejnej báze a zvyšok zariadení sa delí medzi súkromné a neziskové 
organizácie (Leichsenring a kol., 2009, in Rodrigues, 2010).

•	 V Holandsku je veľká väčšina služieb dlhodobej starostlivosti po-
skytovaná neziskovými organizáciami. Organizácie fungujúce v 
rámci včlenených služieb (AWBZ) si vyžadujú povolenie od Minis-
terstva zdravotníctva, sociálnych vecí a športu. Súkromné ziskové 
organizácie prispievajú menšou, ale stále narastajúcou časťou na 
trhu poskytovateľov domácich služieb (van der Veen a kol., 2010).

•	 Poskytovanie dlhodobých služieb vo Francúzsku je mimoriadne 
zmiešané. Dlhodobé verejné a stále dominujúce poskytovanie 
služieb v neziskovom sektore dopĺňa poskytovanie súkromných 
služieb v posledných 15 rokoch, ktoré využívajú finančné stimuly 
pre ziskové zariadenia opatrovateľskej služby a agentúry domá-
cej starostlivosti, aby vstúpili na trh dlhodobej starostlivosti, ale 
aj uprednostňujú najímanie osobných asistentov buď priamo 
alebo prostredníctvom agentúr. Toto bolo súčasťou plánovaného 
politického prístupu so stanovenými cieľmi, zameraného viac na 
vytvorenie pracovných miest a „vyčistenie šedého trhu“ ako na 
ozajstné zvýšenie možnosti voľby pre pacienta (Naiditch, 2010).
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•	 Švédsky systém podporuje pojem „welfare mix“ poskytovate-
ľov služieb v rámci celkovej zodpovednosti decentralizované-
ho štátneho systému správy a riadenia. Poskytovatelia služieb 
dlhodobej starostlivosti sú rôzni, avšak verejné poskytovanie 
služieb stále dominuje (Ljunggren & Emilsson, 2010). 

•	 Grécko má Národný zdravotnícky systém od roku 1984, ktorý fun-
guje najmä na úrovni sekundárnej zdravotnej starostlivosti, zatiaľ 
čo primárna starostlivosť sa poskytuje v zdravotných strediskách na 
vidieku a rôznych fondoch sociálneho zabezpečenia v mestách. Dl-
hodobá starostlivosť neexistuje ako individuálny sektor, ale spadá 
pod sektor sociálnej starostlivosti a skladá sa z ustanovizní, ktoré 
poskytujú služby a starostlivosť ľuďom so zdravotným postihnu-
tím a ostatnými dlhodobými ochoreniami. Dlhodobá starostlivosť 
v Grécku je primárnou povinnosťou rodiny, a je poskytovaná naj-
mä rodinnými príslušníkmi, ktorí využívajú platené služby len vtedy, 
keď nemôžu poskytnúť potrebnú praktickú starostlivosť („hands-on 
care“). V poslednom desaťročí sa stále viac využívajú súkromne za-
mestnaní migrujúci pracovníci, aj keď sa zaznamenalo zvýšenie vo 
využívaní súkromnej rezidenčnej starostlivosti. Štátne/verejné služ-
by sa poskytujú vtedy, keď staršia osoba nemá podporu zo strany ro-
diny a má nízky príjem a pozostáva najmä z rezidenčnej starostlivosti 
a rozširujúcej sa siete obecne spravovaných služieb pomoci v do-
mácnosti, aj keď tieto zápasia s problémami financovania. Cirkevné 
a neziskové organizácie tiež poskytujú základné služby v rezidenčnej 
a domácej starostlivosti (Kagialaris a kol., 2010).

•	 Anglická zdravotná a sociálna starostlivosť zaznamenala rastúci 
dôraz na možnosť voľby a konkurenciu. Existuje silná podpora 
verejne financovaných a dostupných služieb, ktoré sú posky-
tované kombináciou verejných, neziskových a súkromných po-
skytovateľov (Allen & Glasby, 2010).
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•	 Podobne aj v Dánsku je silná podpora verejného financovania 
a univerzálnosti v dlhodobej starostlivosti a širších službách. 
Verejno-súkromný mix poskytovateľov sa vyskytuje stále čas-
tejšie a je podporovaný aj na úrovni správy a riadenia. Nezis-
kový sektor však nie je rozvinutým poskytovateľom dlhodobej 
starostlivosti (Campbell & Wagner, 2010).

•	 Poskytovanie ošetrovateľských a sociálnych služieb v Nemecku 
sa poskytuje kombináciou súkromných a neziskových poskyto-
vateľov. Hovorí sa, že táto konkurencia neznamenala vždy väč-
šiu možnosť voľby pre pacienta z dôvodu absencie dostatočnej 
koordinácie dráhy pacienta (Dieterich a kol., 2010). Nemecký 
systém starostlivosti je založený na obmedzenom nároku na 
poistenie, ktoré nepokrýva všetky požiadavky na starostlivosť 
o poistené osoby. 

Keď to chceme zhrnúť, je zrejmé, že každá krajina sa vyznačuje 
svojim vlastným jedinečným „welfare mix“ v rámci dlhodobej sta-
rostlivosti z dôvodu historického dedičstva a vzájomných vzťahov 
so širším financovaním a štruktúrami správy a riadenia. Z toho dô-
vodu akékoľvek analytické zoskupovanie krajín treba brať opatrne. 
Treba však spomenúť nasledovné porovnávacie funkcie:

•	 Medzi modelmi financovania sociálneho poistenia a vysokou 
úrovňou účasti neziskových organizácií, ktoré vznikli z politic-
kých strán a cirkevných organizácií existuje evidentná súvislosť 
(Evers & Laville, 2004). Pretože verejné poskytovanie (defino-
vané ako poskytovanie štátnymi orgánmi) služieb dlhodobej 
starostlivosti (DE, AT, FR, NL) existovalo už pred zavedením 
systémov sociálneho poistenia, veľké neziskové asociácie razi-
li cestu v organizácii služieb niekedy úzko prepojené s vládou 
prostredníctvom dotácií a regulácie. Zaujímavé je, že len Ho-
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landsko (AWBZ) a Nemecko (poistenie dlhodobej starostlivosti) 
integrovali dlhodobú starostlivosť ako explicitný ‘piaty pilier’ do 
svojho systému sociálneho poistenia, zatiaľ čo Rakúsko (príspe-
vok na dlhodobú starostlivosť, financovaný z daní) a Francúzsko 
(APA, financovaný z daní) majú systémy dlhodobej starostlivos-
ti financované z daní.

•	 Stredomorský rodinne založený model tiež vykazuje znaky kon-
vergencie, napríklad s plánovaným zavedením príspevku na dl-
hodobú starostlivosť, financovaného z daní v Španielsku alebo s 
rozširovaním stredísk KAPI na podporu prevencie a poskytovania 
lokálnych služieb. Okrem toho dlhodobá starostlivosť v týchto 
krajinách (EL, ES, IT), ale čiastočne aj v Rakúsku a Nemecku, sa 
stala oblasťou ‘globalizovaného outsourcingu’ povinností, kto-
ré až doteraz poskytovali v rodine ženy. Fenomén neformál-
nych ‘migrujúcich opatrovateľov’ (EL, ES, IT) alebo poskytovanie 
24-hodinovej starostlivosti ženami zo susedných krajín, ktoré sa 
vyznačujú nízkymi platmi (AT, DE) dodáva nové aspekty k existu-
júcej kombinácii sociálnych služieb (welfare mix).

•	 Vznik nových súkromných subjektov, najmä v severských krajinách 
a vo Veľkej Británii, ale aj v kontinentálnej Európe, prispel svojou 
komplexnosťou ku zmiešanej ekonomike poskytovania dlhodobej 
starostlivosti. Nové akreditačné a kontrolné mechanizmy, založe-
né na regulácii zákonom, takmer úplne nahradili tradičné vzťahy 
medzi súkromnými (neziskovými) poskytovateľmi štatutárnymi 
orgánmi, ktoré boli založené, okrem základných zákonných usta-
novení, od dotácií a dôvery. Okrem toho trhové mechanizmy, kto-
ré majú tieto nové vzťahy regulovať (viď Časť 4.1.1) zmenili úlohu 
rôznych zainteresovaných subjektov do veľkej miery, napr. nemec-
ké lokálne orgány takmer celkom stratili svoje schopnosti sociálne-
ho plánovania, ktoré by regulovalo rozvoj služieb. 
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3.6 Vybrané ukazovatele hodnôt, očakávania užívateľov  
 a etika rodiny

Dlhodobá starostlivosť zahrňuje intímne osobné vzťahy a má vplyv 
na súkromie a celkove na celý život ľudí, ktorí potrebujú starost-
livosť. Hodnoty a očakávania jednotlivých užívateľov sú dôležitým 
faktorom v tvorbe politiky, správy a riadenia. Napríklad je rozdiel 
navrhnúť veľké investície do sociálnych služieb alebo špecializova-
ných zariadení v spoločnostiach, ktoré majú rozdielne očakávania 
od úrovne a významu poskytovania týchto služieb. Výsledky pries-
kumu Eurobarometer, ktorý prebiehal v roku 2007, poukazujú na 
to, že asi dve tretiny Grékov a Slovákov očakáva (a uprednostňuje), 
že služby budú vykonávať príbuzní v ich vlastnom domove, zatiaľ 
čo menej 30% Dánov, Holanďanov alebo Francúzov by očakávali 
takúto starostlivosť (Tabuľka č. 3.9).

Rovnaký prieskum odhalil aj to, že až 98% Slovákov a 81% Špa-
nielov si myslí, že ľudia, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, 
sa musia spoliehať na “príliš veľa na príbuzných“, čo naznačuje, 
že očakávania sa zrejme prispôsobia tomu, čo je v ponuke – len 
zhruba 42% Dánov (NL: 58%; DE: 66%; UK: 67%) súhlasí s týmto 
výrokom (Európska komisia, 2007: 73).

Celkove sa v tejto časti popisujú kľúčové kontextové rozdiely medzi 
zúčastnenými krajinami – ale aj obmedzenia niektorých súčasných 
údajov (ďalšie podrobnosti viď Časť 6). Zdá sa, že kvalita a dostup-
nosť údajov sa naozaj v posledných rokoch významne zlepšili, a tak 
naša schopnosť porovnania a kontrastu rôznych prístupov ku dlho-
dobej starostlivosti – aj keď nedokonalá – je väčšia ako kedykoľvek 
predtým. Samozrejme, väčšina údajov sa zbiera predovšetkým pre 
celonárodné účely a zbieranie údajov v budúcnosti bude musieť 
dosiahnuť rovnováhu tak, aby boli relevantné nielen v rámci ná-
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rodného porovnania, ale aj väčšieho medzinárodného porovnania 
a benchmarkingu. Ťažkosti s používaním bežne dostupných údajov 
pre porovnanie systémov boli čiastočne príčinou, ktorá prinútila 
projekt INTERLINKS zamerať sa podrobnejšie na príklady miestnej 
praxe a na národné správy, validované Národným panelom odbor-
níkov a výsledky tejto analýzy sú uvedené v Časti 4.

Tabuľka č. 3.9 Očakávania európskych občanov: “Ak by ste po�
trebovali pravidelnú pomoc a dlhodobú starost�
livosť, aký spôsob starostlivosti by ste najradšej 
zvolili?”

Krajina Celkove Vo vašej domácnosti … V domác�
nosti u 

niektorého 
blízkeho 

člena mo�
jej rodiny

V domove 
dlhodobej 
opatrova�
teľskej sta�
rostlivosti 
(nursing 
home)

Neviem

…prí�
buzným

… od�
bornou 
opat�
rova�

teľskou 
službou

…osobným 
opatrova�

teľom, ktorého 
by som si najal 

(a) ja alebo 
moji príbuzní

AT 1009 36% 28% 11% 6% 11% 8%

DK 1007 22% 51% 18% 2% 6% 1%

DE 1510 45% 26% 9% 4% 8% 8%

EL 1000 66% 15% 12% 3% 3% 1%

ES 1007 49% 17% 7% 5% 10% 12%

FI 1026 41% 33% 8% 2% 14% 2%

FR 1039 24% 45% 13% 2% 12% 4%

IT 1017 38% 15% 16% 5% 9% 17%

NL 1001 29% 37% 9% 1% 16% 8%

SE 1001 31% 31% 12% 1% 21% 4%

SI 1037 44% 12% 9% 5% 25% 5%

SK 1075 68% 10% 7% 4% 7% 4%

UK 1313 42% 26% 10% 5% 8% 9%

Zdroj:  Európska komisia (2007) Zdravie a dlhodobá starostlivosť v Európskej únii. Brusel: 
Európska komisia (Special Eurobarometer 283).
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4 Hlavné mechanizmy správy a riadenia

Po prehľadoch v Časti 3 sú v tejto časti uvedené národné správy 
projektu INTERLINKS, ktoré popisujú rôzne mechanizmy správy a 
riadenia v rámci vznikajúcich systémov dlhodobej starostlivosti. 
Na základe národných historických prvkov a idiosynkratických štý-
lov politiky za rozvinula kombinácia nasledovných postupov:

•	 Verejné/sociálne programovanie, rozšírené najmä v sedem-
desiatych a osemdesiatych rokoch, predstavuje verejné re-
gulovanie dodávky plánovaním služieb a personálu, podľa 
veľkosti populácie a odhadovaných potrieb. Aj keď verejné 
a sociálne plánovanie ako celistvý prístup má tendenciu byť 
nahradené trhovými mechanizmami, v niektorých krajinách 
aspekty tohto prístupu pretrvávajú (viď tabuľku č. 4.1). Nap-
ríklad v Dánsku si verejné orgány ponechali všeobecný prístup 
sociálneho plánovania so štátom riadeným poskytovaním, 
združenými dotáciami, dotáciami podľa činnosti, miestnymi 
základnými príspevkami a miestnymi príspevkami podľa čin-
nosti. Mechanizmy, orientované na užívateľa, ako sú pouka-
zy na služby a hotovostné platby, boli zavedené v mnohých 
krajinách. V Grécku, kde v dlhodobej starostlivosti dominu-
je neformálna a súkromná starostlivosť, verejné a sociálne 
programovanie sa používa len na poskytovanie starostlivosti 
pre najchudobnejších ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starost-
livosť, prostredníctvom dotácií, parciálneho krytia nákladov  
a priameho poskytovania. 
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•	 Trhové mechanizmy a nový verejný manažment (NVM) obsahu-
jú nástroje ako konkurenčné tendre, uzatváranie zmlúv a kon-
kurenciu v rámci kvázi-trhov poskytovania dlhodobej starost-
livosti. Tieto mechanizmy sú zrejmé vo väčšine krajín v rámci 
dlhodobej starostlivosti. Časť 4.1 rozoberá národné skúsenosti 
trhových mechanizmov a ich hybné sily.

•	 Konzumerizmus ako podsúbor trhových mechanizmov sa 
zameriava na čo najväčšie možnosti voľby pre užívateľa 
(a opatrovateľa), a pridelenia väčšej úlohy v rozhodovaní 
o svojej starostlivosti. Konzumerizmus v rámci dlhodobej 
starostlivosti vidíme vo väčšom používaní hotovostných 
platieb, poukazov alebo priamych platieb, často používa-
ných na financovanie domácej starostlivosti a osobných 
asistentov. Vidíme ho aj vo vyššom používaní osobných roz-
počtov, navrhnutých tak, aby motivovali užívateľov vybrať 
si svoju vlastnú starostlivosť z rôznych ponúkaných služieb 
a dávok. Konzumerizmus ako mechanizmus správy a ria-
denia sa prejavuje vo vyššej účasti užívateľa. Tento trend 
zahrňuje manažment kvality (Nies a kol., 2010: 20) a vyššiu 
účasť užívateľov a opatrovateľov v navrhovaní a hodnotení 
služieb.

 
•	 Decentralizácia alebo recentralizácia (nastavenie) zodpoved-

ností má silný vplyv na poskytovanie dlhodobej starostlivosti, 
pretože zahrňuje decentralizáciu aj recentralizáciu administra-
tívnych, finančných a regulačných mechanizmov (Vabo, 2010: 
313). Časť 4.2 skúma národné skúsenosti z organizácie správy 
a riadenia dlhodobej starostlivosti v rámci mnohoúrovňovych 
štruktúr správy a riadenia.

•	 Pro-aktívne vládne iniciatívy na podporu koordinácie a in�
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tegrácie zaznamenávame v mnohých krajinách, kde sa 
vládne iniciatívy zameriavajú na rozdiely a styčné plochy 
v dlhodobej starostlivosti, napríklad pilotné projekty, za-
merané na multidisciplinárne prístupy v prevencii a rehabi-
litácii (Kümpers a kol. 2010). Vládne iniciatívy pre spoločnú 
prácu sa zameriavajú aj na dotácie a finančnú flexibilitu 
medzi organizáciami zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
(Nies a kol., 2009), a /alebo na rozvoj viac integrovaných 
dráh starostlivosti. 

•	 „Tápanie“ a spoliehanie na neformálnu starostlivosť je druh 
správy a riadenia, ktoré ukladá opatrovateľské povinnosti 
v prvom rade na neformálnych opatrovateľov, s dôsledkami 
ako je „ilegálna“ starostlivosť migrantov. Rozsah, do akého 
krajiny „tápajú“ (t.j. nemajú koherentnú politiku) alebo roz-
víjajú také postupy správy a riadenia, ktoré pripúšťajú a pod-
porujú vstup neformálnych opatrovateľov, sú popísané v Časti 
4.3, ktorá čerpá aj z hlavných zistení pracovnej skupiny pre 
neformálnu starostlivosť projektu INTERLINKS (Triantafillou a 
kol., 2010).

Tabuľka č. 4.1 zobrazuje rozsah a použitie špecifických mechaniz-
mov, vedených nasledujúcou typológiou:
 
•	 Poukazy orientované na užívateľa a peňažné dávky 

•	 Zadávanie služieb ex-ante a konkurencia v tendrovom procese

•	 Sociálne plánovacie mechanizmy netrhového typu t.j. verejné/
sociálne programovanie 
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Tabuľka č. 4.1 Mechanizmy správy a riadenia používané v dlhodobej 
starostlivosti

Krajina Hlavné použité mechanizmy správy a riadenia 

Rakúsko Orientované na užívateľa prostredníctvom dávok dlhodobej starostlivos-
ti, kombinované s dotáciami pre poskytovateľov (fixné ceny). Limitované 
sociálne programovanie (napr. budovanie kvázi domovov verejnej sta-
rostlivosti).

Dánsko Sociálne programovanie s priamym poskytovaním, združené dotácie, do-
tácie na činnosť, miestne základné príspevky a miestne príspevky podľa 
činnosti. Minimálne orientované na užívateľa (hotovosť/poukazy).

Fínsko Verejno-sociálne plánovanie s vysoko decentralizovanou organizáciou 
starostlivosti; miestne (na úrovni obce), sponzori, organizátori a posky-
tovatelia služieb. Zvyšuje sa úloha súkromných ziskových poskytovateľov 
starostlivosti. Nízka orientácia na užívateľa (hotovosť/poukazy), zatiaľ čo 
poukazy v dlhodobej starostlivosti sa používajú stale viac. 

Francúzsko V minulosti viac orientácia na sociálne programy (služby) s najnovším 
silným trendom ku orientácii na spotrebiteľa (pomocou poukazov a fiš-
kálnych stimulov a pre konkurenciu poskytovateľov). 

Nemecko Orientácia na užívateľa pomocou dávok LTCI pre užívateľov služieb 
(príspevok na opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť). Malá 
orientácia na užívateľa vo formálnej starostlivosti. Distribuuje sa ako 
obmedzené služby. Obmedzené sociálne plánovanie služieb dlhodobej 
starostlivosti. Obce nemajú takmer žiadny vplyv na riadenie dlhodobej 
starostlivosti. Regionálne úrady pre LTCI dohliadajú na poskytovanie 
starostlivosti a majú len malý záujem na komplexnom plánovaní oše-
trovateľskej a sociálnej starostlivosti. 

Grécko Neformálna starostlivosť v dlhodobej starostlivosti je pravidlom a s v 
poskytovaní domácej aj rezidenčnej starostlivosti prevláda súkromný 
sektor, vrátane migrujúcich opatrovateľov. Sociálne plánovanie pre fi-
nančne slabé skupiny bez rodinnej podpory zahrňuje dotácie, parciálne 
pokrytie nákladov alebo priame poskytovanie služieb v rezidenčných 
zariadeniach. 

Holandsko Národný rámec regulovaného trhu s kvázi konkurenčnými poskytova-
teľmi. Decentralizácia riadenia a poverovacia právomoc (regionálne roz-
počty) voči kanceláriám pre dlhodobú starostlivosť; akceptácia poskyto-
vateľov služieb na trhu), a sociálnej podpory voči miestnym orgánom; 
tender pre služby domácej starostlivosti. Národná schéma posudzovania 
potrieb. Významný počet dávok/individuálnych rozpočtov.
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Slovenská 
republika

Mechanizmus orientovaný na užívateľa, s dávkami, posúdením potrieb 
ex-ante a dotácie pre neformálnych opatrovateľov. 

Švajčiarsko Od zadávaním služieb a programovaním, v závislosti od kantónu. Vo fran-
cúzsky hovoriacich kantónoch dominuje sociálne plánovanie. V nemecky 
hovoriacich kantónoch sa viac používa princíp strategického zadávania 
služieb, ktorý zahrňuje konkurenciu medzi poskytovateľmi služieb. 

Švédsko Zvyšovaním outsourcingu prostredníctvom verejných tendrov, ktoré ro-
bia obce, sa dlhodobý monopol verejného poskytovania rozpadol, keď sa 
novým súkromným ziskovým poskytovateľom podarilo vyhrávať tendre 
nad agentúrami s poskytovateľskou starostlivosťou v rámci obcí. Verejné 
obstarávanie bolo až donedávna založené na princípe, ktorý zaručoval 
poskytovateľom, ktorí vyhrali tender, miestny monopol (nahrádzal verej-
ný monopol) a zabraňoval užívateľom vyberať si medzi poskytovateľmi. 
Dnes si obce môžu vyberať a zaviesť model “voľby podľa užívateľa” tým, 
že užívateľom rozdajú poukazy a tí si potom môžu vybrať medzi rôznymi 
akreditovanými poskytovateľmi.

Veľká 
Británia 

(Anglicko)

Služby pre starších ľudí sú objednávané a nakupované miestnymi orgá-
nmi sociálnych služieb pre dospelých (sociálne) a Trustami primárnej 
starostlivosti a všeobecnými lekármi (zdravotné). Služby dlhodobej sta-
rostlivosti sú objednávané a nakupované zo zmiešaného hospodárenia 
trustov akútnej nemocničnej starostlivosti/sociálnych podnikov, všeo-
becných lekárov, trustov duševného zdravia a rôznych poskytovateľov 
komunitnej starostlivosti (súkromných, verejných a neziskových). V rám-
ci tohto princípu strategického zadávania služieb existuje silná podpora 
mechanizmov osobných účtov prostredníctvom sociálnej starostlivosti 
pre dospelých a osobných zdravotných účtov. 

Táto tabuľka jasne zobrazuje význam trhových mechanizmov  
v správe a riadení dlhodobej starostlivosti Aj v krajinách ako je 
Dánsko, ktoré si udržiava princípy sociálneho programovania, sa 
zavádza konzumerizmus prostredníctvom používania hotovost-
ných platieb a poukazov. V niektorých krajinách sú trhové mecha-
nizmy jasne viditeľné vo forme konkurenčných tendrov, a v iných 
sa konzumerizmus šíri, pretože v dlhodobej starostlivosti sa zavá-
dzajú dávky alebo dominuje súkromný sektor.

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



96

4.1  Trhové mechanizmy v dlhodobej starostlivosti

Do rámcov správy a riadenia sa do zdravotnej a sociálnej starost-
livosti v dlhodobej starostlivosti v Európe zavádzajú rôzne trhové 
mechanizmy. V západných demokraciách sa už dávno pozoruje 
trend zavádzania trhov, kvázi trhov,4 decentralizovanej byrokracie, 
väčšieho uzatvárania zmlúv a väčšie možnosti voľby pre spotre-
biteľa. Táto orientácia na trh sa nezačala v zdravotnej či sociálnej 
starostlivosti alebo verejnom sektore, ale manažérske techniky 
boli prevzaté zo súkromného sektora a zavedené do správy a ria-
denia verejných služieb. Prevzatie princípov zo súkromného sekto-
ra a podnikania vo verejných službách sa považuje za hlavnú črtu 
“Nového verejného manažmentu” (Hood, 1991; Stewart & Walsh, 
1992; Denhardt & Denhardt, 2000). 

Čo bolo hlavným princípom alebo čo sa vníma ako najväčší prí-
nos zavedenia trhových mechanizmov? Stratégie správy a riadenia 
trhovej súťaže sa zakladajú na predpoklade, že tieto podmienky 
dávajú poskytovateľom stimul pre väčšiu kvalitu a efektívnosť ná-
kladov tým, že sa zameriavajú a reagujú priamo na dopyt. Popri 
zdravotných a sociálnych službách je používanie trhových me-
chanizmov poháňané aj snahou o dosiahnutie väčšej orientácie 
na užívateľa a možnosti voľby (Huber a kol., 2008; Glendinning, 
2009). Najväčší prínos trhovo orientovaných princípov správy a 
riadenia vidíme v tom, keď sa konkurencia používa spolu s mož-
nosťou voľby pre spotrebiteľa (Le Grand, 2007: 41). Za teoretické 
prínosy použitia trhových mechanizmov v riadení poskytovania 
služieb sa považujú:

4 Trh, v ktorom poskytovatelia súťažia o zákazníka a jednotliví užívatelia si vyberajú me-
dzi službami. Za služby neplatia jednotlivci vo forme poukazu, účelovo viazaných roz-
počtových prostriedkov alebo normatívneho financovania, ale platby sú v kompetencii 
štátnych orgánov alebo tretej strany.
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•	 Autonómia užívateľa: umožňuje užívateľom vyberať si z rôzne-
ho rozsahu služieb. Výber medzi poskytovanými službami v dl-
hodobej starostlivosti sa týka výberu miesta/zariadenia, druhu 
poskytovateľa/odborníka alebo druhu liečby. 

•	 Schopnosť reagovať: konkurencia stimuluje poskytovateľov 
prispôsobiť služby preferenciám užívateľa a zavádzať spätnú 
väzbu. 

•	 Efektivita a hodnota za peniaze: konkurenčné prostredie môže 
podporovať vyššie uvedomenie si nákladov v organizáciách po-
skytovateľov, vyššiu efektivitu a pomáha manažovať a používať 
úsporné opatrenia tam, kde je to potrebné. Pozorujeme aj sti-
mul konkurenčne stanovovať ceny. Znásobené vyššou schop-
nosťou užívateľa reagovať a trhovými vedomosťami to môže 
znamenať vysokú úroveň hodnoty služieb pre užívateľov. 

•	 Kontrola nákladov: zvyšovanie schopnosti kontrolovať a praco-
vať so stanoveným rozpočtom, keď poskytovanie služieb môže 
byť objednané externe a zákony o konkurencii nútia znižovať 
ceny. 

•	 Rovnosť, spravodlivosť: tam, kde nie je výber medzi poskyto-
vateľmi, zlepšenie služieb sa spolieha na spätnú väzbu jediné-
ho poskytovateľa služieb alebo vyšších orgánov. Tento proces 
môže zvýhodňovať hlasy presvedčivejších a výrečnejších užíva-
teľov služieb. Teoreticky v systéme trhovo orientovanej správy 
a riadenia si každý užívateľ služby môže a vie vyberať medzi 
poskytovateľmi. Tento spôsob zaistí väčiu rovnosť sily medzi 
užívateľmi služieb bez ohľadu na spoločenský stav.

 
•	 Prístup: trhová konkurencia môže dodávať poskytovateľom 
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ďalší stimul vyhľadávať diery v systéme (napr. znevýhodnené 
skupiny alebo skupiny s nedostatočnou dostupnosťou služieb), 
a rozvíjať nové spôsoby, ako vyhovieť ich potrebám. 

V skutočnosti stúpajú pochybnosti o tom, či trhová orientácia pris-
pela ku dosiahnutiu týchto teoretických cieľov, pokiaľ ide o posky-
tovanie dlhodobej starostlivosti. Napríklad užívatelia služieb dlho-
dobej starostlivosti nie sú vždy schopní vybrať si medzi službami, 
ktoré nepoznajú – a keďže informačné a poradenské centrá sú ešte 
zriedkavé, je potrebné podporovať mechanizmy, ktoré umožnia 
užívateľovi si vybrať, a to najmä ťažko dosiahnuteľným skupinám. 
Ako sme už spomenuli, existujú pochybnosti, či konkurencia môže 
uľahčiť koordináciu a spoluprácu medzi agentúrami. 

Ďalší problém sa týka rozširovania (nových) poskytovateľov. 
Na jednej strane je vo vznikajúcich systémoch dlhodobej sta-
rostlivosti čo najviac žiaduce zvyšovať ponuky služieb. Na dru-
hej strane trhové mechanizmy majú tendenciu zvýhodňovať 
veľkých poskytovateľov, ktorí sa snažia o väčší rast najmä vo 
výhodných oblastiach, a nezabezpečuje sa poskytovanie slu-
žieb vo vzdialenejších oblastiach. Tieto nedostatky sa pozorujú 
najmä v Nemecku, kde miestne orgány takmer celkom stratili 
možnosť riadiť infraštruktúru sociálnych služieb, napríklad po-
kiaľ ide o domovy sociálnych služieb (Leichsenring a kol., 2011) 
a v Anglicku, kde veľké investičné firmy formujú ‘odvetvie dl-
hodobej starostlivosti’ s rastúcim sústredením na veľkých po-
skytovateľov a s tým súvisiacimi problémami zodpovednosti  
a výberu (Scourfield, 2007). Väčšinu väčších skupín domovov 
sociálnych služieb v Anglicku vlastnia skupiny rizikového kapi-
tálu, ktoré prinášajú nový kapitál do opatrovateľského sektora, 
“ale môžu aj zmeniť základnú štruktúru trhu spôsobmi, ktoré 
ešte celkom nepoznáme” (Banks, 2007: 4). 
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Pracovná skupina o kvalite v dlhodobej starostlivosti projektu 
INTERLINKS vyzdvihla rôzne spôsoby, ktorými môže byť zabezpe-
čená kvalita v rámci takých trhových mechanizmov a aké ďalšie 
opatrenia sú potrebné na nápravu rizík pri “zlyhaní trhu”. Nies 
a kol. (2010: 7) popisujú, ako uzatváranie zmlúv a princípy roz-
delenia nákupcov a poskytovateľov môže mať neodmysliteľnú 
funkciu pri zabezpečení kvality. Napríklad prístup poskytovate-
ľov môže byť riadený pomocou minimálnych štandardov špecific-
kých požiadaviek kvality, definovaných pri uzatváraní zmlúv. Pre 
kontraktorov je bežným zvykom podporovať kvalitu zavádzaním 
systémov manažmentu kvality u poskytovateľov a hodnotenie 
výsledných údajov. 

Aj keď trhovo založené stratégie správy a riadenia – a príslušné 
opatrenia, ktoré regulujú trh – sľubujú žiaduce výsledky, často 
zlyhávajú pri dosahovaní týchto výsledkov v praxi, najmä pokiaľ 
ide o riešenie nedostatkov v zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 
o podporu koordinácie a medzirezortnej spolupráce a kontinu-
itu služieb. Národné skúsenosti poukazujú na niektoré problémy  
a stavy, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu žiadaných výsledkov, ako 
je zdôraznené v nasledovnom texte

Otázka, ktorá stojí pred tvorcami politiky a tými, ktorí plánujú služ-
by, je ako najlepšie riadiť princípy konkurencie a výberu: Do akej 
miery a ako by mala vláda zasahovať do poskytovania dlhodobej 
starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že ozajstné potreby starších ľudí 
a ich neformálnych opatrovateľov budú naplnené? Vo všetkých 
národných systémoch je určitá úroveň regulácie, financovania či 
plánovania zo strany štátu, teda v riadení dlhodobej starostlivosti 
alebo širších národných zdravotníckych systémoch sa využíva kvázi 
trh, a nie čistý trhový princíp. Existujú však rozdiely v tom, do akej 
miery preberajú vlády úlohu velenia a kontrolu. Napríklad Švéd-
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sko, Francúzsko a Anglicko ukazujú vysokú úroveň zasahovania 
vlády v zmysle plánovania služieb a uzatvárania zmlúv (dlhodobá 
spolupráca), zatiaľ čo Nemecko a Holandsko majú viac pro-konku-
renčný prístup, no stále sa snažia o rovnováhu medzi zaintereso-
vanými stranami a zabezpečenie všeobecného pokrytia (Blank & 
Burau, 2004). 

Zavedenie trhových mechanizmov viedlo ku zapojeniu nových ak�
térov. Zvyšuje sa uzatváranie zmlúv so súkromnými a neziskovými 
poskytovateľmi na poskytovanie verejných služieb, čím sa nahrá-
dza systém, viac založený na dôvere. Vyvažovanie zodpovednosti a 
činnosti medzi vládnym a mimovládnym sektorom je považované 
za ústrednú črtu úspešnej správy a riadenia dlhodobej starostli-
vosti v Európe (Mossialos a kol., 2002: 227). Kombinácia posky-
tovateľov, evidentná v európskych krajinách, sa vyvinula vo svetle 
niekoľkých faktorov, predovšetkým v historickom kontexte posky-
tovania starostlivosti, financovania štruktúr a politických rámcov a 
finančných stimulov pre rôzne sektory. Tvorcovia politiky pri práci 
s týmito rôznymi súvislosťami majú za úlohu vytvoriť správne pod-
mienky a stimuly, aby dosiahli čo najlepšie výsledky služieb od no-
vých aktérov. V tejto svojej činnosti musia čeliť hlavným otázkam 
správy a riadenia:

•	 Ako zabrániť fragmentácii v systéme dlhodobej starostlivosti? 

•	 Ako podporovať spoluprácu medzi rôznymi a často konkurenč-
nými aktérmi?

•	 Ako zabezpečiť rovnosť medzi užívateľmi služieb dlhodobej sta-
rostlivosti?

•	 Ako dosiahnuť hodnotu za peniaze?
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4.1.1 Využívanie konkurencie v dlhodobej starostlivosti

Pri zavádzaní konkurencie na úrovni poskytovateľa treba myslieť 
na dva hlavné prístupy:

•	 Nákupca je verejným orgánom (vystupuje ako monopson5), na-
kupuje a vyberá služby od rôznych poskytovateľov.

•	 Nákupca je užívateľ/osoba, ktorá potrebuje starostlivosť: výber 
(napr. použitie dávok alebo poukazov) z rôznych poskytovate-
ľov, ktorí boli akreditovaní alebo schválení ako poskytovatelia 
starostlivosti. 

Tieto dva prístupy vyvolávajú rôzne otázky, jednak v zmysle pou-
žívaných trhových mechanizmov, jednak v zmysle ovplyvnenia vý-
beru užívateľa. Aj keď monopsonický model umožňuje isté úspory 
z rozsahu (jedna zazmluvnená agentúra pre mnohých poskytova-
teľov) a môže pomôcť vyvážiť silu existujúcich monopolov alebo 
silných odborov, v praxi môže byť ohrozený historickými prvka-
mi verejného poskytovania, najmä v škandinávskych krajinách. 
Napríklad aj keď sa uzatvárajú zmluvy s mnohými súkromnými  
a niektorými neziskovými poskytovateľmi, verejné poskytovanie 
zdravotníckych centier s dlhodobou starostlivosťou, rezidenčných 
zariadení a podporovaného bývania je stále najrozšírenejšou nor-
mou. V Dánsku a Fínsku sa uznáva prínos trhového stimulu cez 
lokálne uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi v súkromnom sek-
tore, ale neexistuje žiadny stanovený cieľ znížiť úlohu verejného 
sektora, aby bol len nákupcom a odstrániť jeho poskytovateľskú 
funkciu. V Holandsku majú tzv. kancelárie pre starostlivosť – pre 
dlhodobú starostlivosť – kontraktačnú úlohu v regióne, kde je aj  
 

5 Trh, na ktorom jediný nákupca si vyberá z viacerých poskytovateľov.
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konkurencia medzi poskytovateľmi. Poisťovatelia zdravotnej sta-
rostlivosti uzatvárajú zmluvy pre svojich klientov. V regióne fun-
guje viac poisťovateľov. V mnohých prípadoch má dominantný 
poisťovateľ pozíciu monopsonu. Od roku 2013 budú obe funkcie 
skombinované a pripojené ku poisťovateľom zdravotnej starostli-
vosti. Vo Francúzsku vykazujú miestne orgány, ktoré sú zodpoved-
né za reguláciu dlhodobej starostlivosti, veľkú rôznorodosť, pokiaľ 
ide o to, ako je konkurencia medzi neziskovými a ziskovými posky-
tovateľmi zakomponovaná v miestnej politike. 

V ostatných krajinách je podporovaná konkurencia medzi existujú-
cimi, ale aj novými poskytovateľmi tak, že ľudia, ktorí to potrebujú, 
majú starostlivosť zaručenú v podobe dávok alebo individuálnych 
rozpočtov (AT, DE, UK, FR, IT, SI, NL), pričom samotní užívatelia sa 
stávajú nákupcami starostlivosti. Tento druh financovania ukladá 
nákupnú silu užívateľom služby (Nies a kol., 2010: 49) a má v úmys-
le posilňovať možnosť voľby pre užívateľa a schopnosť poskytova-
teľov reagovať na ich potreby. Pokiaľ ide o otázky rovnosti, tento 
druh konkurenčného mechanizmu prekonáva nerovnosti medzi 
spoločenskými triedami, v porovnaní s intervenciami, v ktorých 
sa zúčastňujú „hlasy” užívateľov služieb, a v ktorých je tenden-
cia uprednostňovať výrečnejšiu strednú triedu (Le Grand, 2007).  
V praxi však vidíme, že tento prístup vedie ku vzniku „šedého” trhu 
starostlivosti, poskytovanej migrujúcimi opatrovateľmi (Di Santo 
& Ceruzzi, 2010). Ba čo viac, problémom začína byť zneužívanie 
rozpočtov na iné účely a defraudácia, napríklad v Holandsku. 

Úspech riadenej konkurencie v rámci dlhodobej starostlivosti môže 
ovplyvňovať niekoľko faktorov. V Grécku, kde dlhodobá starost-
livosť nie je definovaná v žiadnom sektore, pretrváva boj medzi 
verejným a súkromným sektorom zdravotnej starostlivosti, čoho 
najlepším dôkazom je aj vznik Národného zdravotníckeho systému 
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(ESY) v osemdesiatych rokoch za účelom zastavenia rastu súkrom-
ného sektora. Aj keď reformy v roku 2001 zaviedli nový prototyp 
riadenej konkurencie zmiešaného trhu, tento rozpor v postavení 
(kvôli verejnému podfinancovaniu) medzi verejným a súkromným 
zdravotníckym sektorom aj naďalej podkopáva potenciál pre dlho-
dobé kolaboratívne vzťahy – potrebnú podmienku pre tento mo-
del správy a riadenia – a rovnocenný prístup. Na ilustráciu tohto 
druhého bodu sa dá uviesť, že verejné služby v zdravotníctve sú 
využívané nerovnomerne tými osobami, ktoré majú nízke príjmy 
(starší ľudia, migranti a nezamestnaní), zatiaľ čo tí, ktorí si môžu 
dovoliť zaplatiť alebo majú súkromné poistenie, majú tendenciu 
využívať súkromný sektor (populácia v produktívnom veku). Vy-
svetľuje to tiež aj to, ako sa mohol počet zariadení opatrovateľskej 
služby v Holandsku tak rýchlo zvýšiť po zavedení Zákona o výni-
močných medicínskych výdavkoch. Tento zákon bol inkorporovaný 
do zdravotníctva a poskytol povinné poistenie výdavkov, ktoré ne-
môžu byť pokryté pravidelným systémom poistenia. 

Kultúrna dominancia medicínskych služieb predstavuje ďalšiu 
prekážku rozvoja riadeného trhu dlhodobej starostlivosti. To platí 
predovšetkým tam, kde sú verejné služby podfinancované. Stano-
venie priorít vo verejných výdavkoch, ako aj stimulov pre rozvoj 
služieb v súkromnom sektore, sa prednostne zameriava na akútne 
a medicínske služby. Tam, kde sa nevie veľa o úlohe služieb v dl-
hodobej starostlivosti pre starších ľudí, dopyt je menej viditeľný, 
a to brzdí rozvoj takýchto služieb vo všetkých sektoroch. Údaje 
projektu INTERLINKS naznačujú, že takéto chýbanie uvedomenia 
sociálnych aspektov v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí je zá-
kladnou prekážkou rozvoja služieb (SK, EL). 

Ďalšou brzdou je nerovnaký právny stav verejných a súkromných 
poskytovateľov dlhodobej starostlivosti Pre súkromných poskyto-
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vateľov v SR je veľmi ťažké konkurovať verejne poskytovaným služ-
bám, ktoré boli až do marca 2011 dotované miestnymi a regionál-
nymi samosprávami (Príklad č. 1, Príloha č. 3). Treba poznamenať, 
že aj napriek tomu že tieto súkromné služby sú často navrhované 
flexibilnejšie, aby vyhoveli potrebám klientov, sú cenovo vyradené 
z trhu (Bednárik a kol., 2010), alebo si vyžadujú finančnú spoluú-
časť zo strany užívateľov (NL). Naproti tomu vo Francúzsku napriek 
otvoreniu poskytovania starostlivosti súkromným organizáciám, 
sa schvaľovacie postupy pre agentúry domácej starostlivosti ešte 
stále líšia podľa povahy (ziskové, neziskové alebo verejné) tých 
agentúr, ktoré celkovo majú tendenciu udeliť “trhovú výhodu” zis-
kovým agentúram (Naiditch & Com-Ruelle, 2009).

Nemecká skúsenosť s trhovými mechanizmami v dlhodobej sta-
rostlivosti (Príklad č. 2, Príloha č. 3) poukazuje na absenciu miest-
nej riadiacej kapacity, a tým zvyšovanie fragmentácie v posky-
tovaní dlhodobej starostlivosti, namiesto toho, aby prispeli ku 
koordinovanému systému a zlepšeniam v poskytovaní dlhodobej 
starostlivosti, ako sa očakávalo pri zavedení poistenia dlhodobej 
starostlivosti. Konkurencia medzi poskytovateľmi vytvorila prekáž-
ky koordinácie, napríklad, regionálne a miestne samosprávy strati-
li kontrolu nad poskytovaním služieb z dôvodu vedúcej úlohy fon-
dov poistenia dlhodobej starostlivosti. Aj keď vedúca úloha fondov 
poistenia nie je nutne problém sám o sebe, v Nemecku tieto fondy 
ešte nemajú dostatočne rozvinuté riadiace kapacity, ani nevedia 
predpokladať úroveň potrebnej verejnej zodpovednosti. Kümpers 
a kol. (2010) vyzdvihujú význam podporovania miestnej spoluprá-
ce pre rozvoj preventívnych a rehabilitačných služieb. Vzhľadom 
na to, že konkurencia môže podkopávať lokálnu integráciu medzi 
poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej starostlivosti, môže to ohro-
zovať konsolidovaný prístup, potrebný ako základ preventívnych  
a rehabilitačných procesov. 
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Otázky investícií sú tiež prepojené s relatívne slabým postavením 
sociálnych služieb. Národné správy zdôrazňujú ďalšie prekážky, 
ktoré zabraňujú poskytovateľom rozvíjať integrované služby v dl-
hodobej starostlivosti, vrátane:

•	 kultúrneho rozdelenia medzi zdravotníckymi a sociálnymi služ-
bami a organizáciami,

•	 relatívne slabé pracovné podmienky v sociálnych službách,

•	 absencia odborných asociácií pre zamestnancov v sociálnych 
službách,

•	 komplexné financovanie, t.j. často absencia alebo parciálne po-
krytie poistenia zo strany štátu alebo daňových fondov kompli-
kuje poskytovateľom finančné aspekty prevádzkovania služieb 
dlhodobej starostlivosti. 

Otázky neformálnej starostlivosti sú ďalej popisované v Časti 4.3  
a sú prepojené s nedostatočným rozvojom koncepcie dlhodobej 
starostlivosti v mnohých krajinách. Tento fenomén je najviac vidi-
teľný v politikách, týkajúcich sa neformálnej starostlivosti (Trianta-
fillou a kol., 2010) a v krajinách, kde miera nezamestnanosti prevy-
šuje európsky priemer (ES, SK, EL).

Zavedenie trhových mechanizmov v poskytovaní starostlivosti 
prinieslo aj významnú zmenu do regulačného rámca, pokiaľ ide 
o kvalitu. Uzatváranie zmlúv na opatrovateľské služby s predpok-
ladom založeným na cenách/kvalite viedlo ku potrebe definovať 
kvalitu ex-ante a nahradiť vzťahy, založené na dôvere a profesi-
onálnej etike zákonnými zmluvami. Pretože kvalita sa ťažko meria, 
má tendenciu byť definovaná skôr v zmysle vstupov a výstupov, 
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ako výsledkov a procesov, a dôraz sa kládol na udržanie nákladov. 
Konkurencia v poskytovaní služieb sa často zakladala skôr na cene 
ako na kvalite (Nies a kol., 2010). 

4.2 Decentralizácia a recentralizácia dlhodobej  
 starostlivosti

Centralizácia a decentralizácia sú pre správu a riadenie dlhodobej 
starostlivosti veľmi dôležité z hľadiska rôznych organizácií, ktoré 
majú zodpovednosť za koordináciu a poskytovanie služieb. Niektoré 
krajiny majú dlhú históriu decentralizovanej správy a riadenia verej-
ných služieb a dlhodobej starostlivosti. Vo všetkých krajinách sa však 
už od sedemdesiatych rokov pozoruje rastúci trend priviesť služby 
bližšie k užívateľom prenesením zodpovednosti na miestnu úroveň. 
V niektorých prípadoch rozpoznanie rizika v poskytovaní dlhodobej 
starostlivosti viedlo k centralizovanej diskusii na vysokej úrovni a re-
formným opatreniam. Táto časť popisuje národné skúsenosti prak-
tických prístupov k takejto decentralizácii a recentralizácii.

V rámci literatúry o správe a riadení sa decentralizácia používa 
na popísanie rôznych štruktúr a procesov s ohľadom na verti-
kálnu distribúciu povinností, ale aj v súvislosti s horizontálnym 
rozdelením úloh (Kazepov, 2010). V tejto správe má všeobecné 
použitie, a zahŕňa všetky delegovania právomoci, kapacity a fi-
nančnej zodpovednosti v dlhodobej starostlivosti z národnej na 
nižšiu úroveň. Spočiatku sa zameria na úrovne národnej, regi-
onálnej a miestnej úrovni správy. Do diskusie o decentralizácii 
však patrí aj prenesenie právomocí na spolupracujúce vládne 
inštitúcie, ako aj privatizácia služieb. V zdravotnej a sociálnej sta-
rostlivosti sa „decentralizácia“ používa aj na popis presunu od 
akútnych služieb ku starostlivosti v domácom prostredí (Wasem, 
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1997). Pre účely tejto správy sa nebude používať táto rezortná 
definícia, pretože decentralizácia je konceptualizovaná na širšej 
úrovni správy a riadenia. 

4.2.1 Riziká a prínosy decentralizácie

Zdôvodnenia a ciele decentralizácie zodpovednosti a funkcie dl-
hodobej starostlivosti o starších ľudí na národnej úrovni zahrňujú 
nasledovné očakávania:

•	 Väčšiu integráciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

•	 Podporu inovácie

•	 Zvýšenie zodpovednosti za spoločnú prácu (špecifické ciele, po-
litické impulzy a legislatíva na zvýšenie stimulovania spoločnej 
práce na miestnej úrovni sú zavedené napr. vo Veľkej Británii, 
Fínsku, Švédsku aj keď úspech nie je dokázaný)

•	 Rozvoj systému dlhodobej starostlivosti viac orientovaný na užívateľa

•	 Väčšiu efektívnosť nákladov

V strategickej politike všetky krajiny používajú stupňovitý prístup 
k správe a riadeniu dlhodobej starostlivosti. Typicky sú akútne 
zdravotnícke služby riadené na regionálnej úrovni, zatiaľ čo zod-
povednosť za plánovanie a poskytovanie služieb domácej starost-
livosti je na úrovni miestnych orgánov alebo v obciach. V mnohých 
krajinách (AT, DE, FR, NL) sa kladie menší dôraz na miestnu úroveň 
správy a riadenia. V praxi sa správa a riadenie decentralizácie za-
oberá otázkami ako napríklad:

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



108

•	 Ako riešiť diferencované poskytovanie a nerovnosť príležitostí 
vzhľadom na regionálne rozdiely;

•	 Prekážky medzi medicínskou, ošetrovateľskou a sociálnou sta-
rostlivosťou, napr. pokiaľ ide o evidentné rozdiely v organizač-
ných a pracovných kultúrach, ako aj finančné procesy, úrovne 
profesionalizácie a právne postavenie; aj zaujatosť voči koncen-
trácii na zdravotnícke služby v rámci formálnych služieb, kde sa 
pozoruje tendencia zakomponovania sociálnej starostlivosti do 
neformálneho poskytovania;

•	 Miestna zodpovednosť za služby, ale bez potrebnej flexibility 
alebo zdrojov, ktoré by mali riadiť službu a priniesť výsledky 
v dlhodobej starostlivosti;

•	 Presúvanie nákladov medzi jednotlivými vládnymi úrovňami.

Na príklade Nemecka (Príklad č. 2, príloha č. 3) majú nástroje 
správy a riadenia slabú orientáciu na miestne samosprávy. V mno-
hých krajinách sa pozorujú v rôznej miere nerovnaké rozpočtové 
povinnosti vyšších a miestnych orgánov. Často majú miestni akté-
ri zodpovednosť za služby, ale bez zodpovedajúcich prostriedkov 
a zdrojov na implementáciu novej praxe alebo výsledkov zmien 
(FR). V snahe prekonať tento základný problém niektoré krajiny 
(SE, UK, AT) vyvinuli stratégie so spoločnou zodpovednosťou za 
dlhodobú starostlivosť (na vládnych úrovniach a na úrovni iných 
organizácií),. 

•	 Krok vpred ku rozvoju spoločnej predstavy dlhodobej starostli-
vosti na miestnej úrovni v Nemecku je implementácia miestnych 
podporných centier , orientovaných na komunity, vychádzajú-
cich zo zákona o ďalšom rozvoji dlhodobej starostlivosti (2008). 
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Ponúkajú poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, 
a manažment prípadov pre starších ľudí, ktorí potrebujú kom-
plexnú starostlivosť. Okrem toho plnia aj koordinačné úlohy slu-
žieb dlhodobej starostlivosti – avšak doteraz sú bez významných 
zdrojov či nezávislej právomoci. Tieto inovatívne siete predsta-
vujú väčšinou nové formy spolupráce medzi ošetrovateľskou 
a sociálnou prácou. Predpokladá sa však, že bez miestnej koordi-
nácie a riadiacej kapacity ako súčasti štruktúry správy a riadenia 
dlhodobej starostlivosti v Nemecku tieto centrá nebudú môcť 
byť zaradené do komplexných poradenských služieb.

Finančné prekážky medzi zdravotným a opatrovateľským sektorom 
sa na miestnej úrovni môžu v princípe vyriešiť priamou dohodou 
medzi miestnymi orgánmi alebo skupinami miestnych orgánov 
a regiónom (DK). Ďalšou stratégiou môže byť posilnenie miestnych 
komunít, kde sa poskytuje zdravotná aj sociálna starostlivosť, aby 
spojili svoje rozpočty, delegovali zodpovednosť obstarávania slu-
žieb za určitú skupinu klientov na vedúceho partnera, a aby vytvo-
rili poskytovateľov integrovaných služieb (CH, UK, FR). 

Hlavným cieľom prekonať horizontálne a vertikálne medzery 
v správe a riadení dlhodobej starostlivosti by malo byť vytvore-
nie integrovanej komplexnej stratégie zdravotnej a sociálnej sta-
rostlivosti na rozličných úrovniach so spoločnou zodpovednosťou 
a spoločnými činnosťami. Na dosiahnutie týchto cieľov Veľká Bri-
tánia zaviedla novú povinnosť pre miestnych partnerov vykonávať 
každoročné „Spoločné hodnotenie strategických potrieb“ (JSNA) 
v danej lokalite. Od roku 2008 miestne orgány a zdravotnícke trus-
ty vykonávajú povinné hodnotenia JSNA. Tieto hodnotenia potrieb 
sa zameriavajú na stanovenie zdravotných problémov a nerovnos-
tí v rámci miestnych komunít a tvoria základ pre plánovanie slu-
žieb. Zavedenie nových zdravotníckych a sociálnych inštitúcií vo 
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Francúzsku v apríli 2010 by mohlo byť inštitucionálnym nástrojom 
pre spoločný prístup skôr na miestnej ako na regionálnej úrovni. 

V Holandsku potreba dosiahnuť ozajstnú integrovanú starostlivosť 
o pacientov s demenciou existuje v mnohých regiónoch, ktoré sa 
zúčastnili na Národnom programe pre demenciu. Na popud holand-
ského ministerstva zdravotníctva začala Asociácia pre Alzheimerovu 
chorobu spolu s národnou pobočkou organizácie pre poisťovateľov 
starostlivosti nový program pre integrovanú starostlivosť o pacien-
tov s Alzheimerovou chorobou. Tak sa začala v 16 regiónoch rozvíjať 
integrovaná starostlivosť. Prvé výsledky boli k dispozícii v roku 2009 
a očakáva sa, že plnohodnotná starostlivosť o pacientov s demen-
ciou bude zavedená v celej krajine v roku 2011. Teraz, keď sa opat-
rovateľské a sociálne organizácie snažia spolupracovať intenzívnej-
šie, aby integrovaná starostlivosť dostala definitívny tvar v regióne 
v stanovenej lehote, nájsť fondy na manažment prípadov je jednou 
z ich priorít. V roku 2009 niekoľko poisťovacích agentúr dlhodobej 
starostlivosti v Holandsku začalo uvádzať do chodu integrovanú sta-
rostlivosť o pacientov s demenciou (viď príklad č. 3, prílohu č. 3).

Napriek postupnému legislatívnemu posunu zodpovednosti na 
regionálne a miestne samosprávy, SR udáva v minulosti slabé plá-
novanie a koordináciu aktivít. Systém dlhodobej starostlivosti pre 
starších ľudí a ich opatrovateľov bol fragmentovaný, s rozličnými 
právnymi a inštitucionálnymi systémami hodnotenia potrieb a ná-
roku. To dokazuje význam koordinovaného prístupu k preneseniu 
zodpovedností. Tvorba koordinovaného a kontinuálneho prístupu 
k riešeniu potrieb dlhodobej starostlivosti je komplikovaná skutoč-
nosťou, že podiel daní na uspokojenie sociálnych potrieb starších 
ľudí nie je predurčený osobitne na dlhodobú starostlivosť. To zvy-
šuje riziká, že financie sa môžu rozplynúť do všeobecných rozpoč-
tov samosprávnych regiónov (Bednárik a kol., 2010).
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4.2.2 Decentralizácia systémov dlhodobej starostlivosti 

Rozličné štruktúry, ktoré podporujú správu a riadenie dlhodobej 
starostlivosti, pokiaľ ide o financovanie, organizáciu vládnych in-
štitúcií a úlohu jednotlivých sektorov v hodnotení a poskytovaní 
služieb, tiež komplikujú meranie a porovnávanie decentralizácie 
systémov dlhodobej starostlivosti. V rámci selekcie európskych 
krajín vidíme dve rôzne úrovne decentralizovaných štruktúr, pri-
čom niektoré majú v sebe aspekty oboch. 

•	 Decentralizácia dlhodobej starostlivosti na úroveň obcí/miest�
nej samosprávy (SE, DK, UK, FI, CH, FR, SK): V týchto systémoch, 
financovaných prevažne z daní, patrí zodpovednosť za plánova-
nie, koordináciu, financovanie a poskytovanie služieb dlhodo-
bej starostlivosti na najnižšiu úroveň správy. 

•	 Zodpovednosť na úrovni regionálnej vlády/vládnej inštitúcie 
(AT, EL, FR) alebo regionálne orgány dlhodobej starostlivos�
ti (NL, DE), konsolidácia administratívnych funkcií dlhodobej 
starostlivosti a „one-stop-shops“ (viac služieb pre klientov na 
jednom mieste)(CH, FR) pre užívateľov dlhodobej starostlivos-
ti a profesionálnych pracovníkov: V mnohých prípadoch tieto 
prístupy dokazujú pokusy o recentralizáciu alebo konsolidáciu 
miestnych aktérov za účelom strategického riešenia potreby dl-
hodobej starostlivosti. 

Rozvoj decentralizácie politík dlhodobej starostlivosti na vertikál-
nej úrovni ukazuje stupňovité zodpovednosti na národnej, regi-
onálnej a miestnej úrovni, kde poisťovne hrajú v niektorých kraji-
nách rôzne úlohy. Len vo vybratých prípadoch (napr. UK, FI, SE, NL) 
je právny rámec pre politiky dlhodobej starostlivosti vytvorený na 
celoštátnej úrovni, zatiaľ čo zdravotníctvo je vo väčšine prípadov 
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regulované centrálne. Štát si ponecháva zodpovednosť za monito-
ring a analyzovanie zdravotnej a medicínskej starostlivosti (aj keď 
v niektorých prípadoch je to tiež aj právomoc miestnych trustov, 
napr. v UK), prípravu legislatívy a iných smerníc. Praktické úlohy 
poskytovania služieb sú manažované obecnými orgánmi alebo po-
isťovňami (napr. DE, FR, NL). V niektorých krajinách (napr. SE, CH, 
AT, SK) sú vybudované rôzne kompetencie na regionálnej alebo 
obecnej úrovni Rozhodujúcim pre silné miestne orgány, zodpoved-
né za starostlivosť, je povinný právny rámec a primeraná úroveň 
slobody vo finančných rozhodnutiach. V krajinách s Bismarkovým 
systémom so silnými poisťovateľmi zdravotnej starostlivosti by 
mali mať miestne alebo regionálne orgány dostatočne veľkú vy-
rovnávaciu silu, aby sa stali cenným partnerom pri plánovaní dob-
re fungujúceho systému dlhodobej starostlivosti.

Decentralizácia funkcií dlhodobej starostlivosti a zodpovedností na 
miestnu úroveň sa môže ilustrovať na fínskom, švédskom a dán-
skom systéme:

•	 Fínske obce majú zákonnú povinnosť organizovať zdravotnícke 
a sociálne služby pre svojich obyvateľov. V krajine je v súčas-
nosti okolo 342 obcí s priemernou veľkosťou do 6 000 obyva-
teľov. Obecné služby pre starších ľudí pozostávajú z domácej 
starostlivosti, podpory neformálnej starostlivosti, služby býva-
nia, inštitucionálnej starostlivosti, preventívnej starostlivosti 
a rehabilitácie. Obec môže služby poskytovať nezávisle, spolu 
s inými obcami alebo nakupovať služby od poskytovateľov v sú-
kromnom sektore. Obec môže tiež priznať klientovi aj poukaz 
na služby na nákup služieb od predurčeného poskytovateľa 
služby. Okrem toho súkromné spoločnosti ponúkajú služby 
pre starších ľudí od rôznych druhov podporných služieb až po 
komplexné služby bývania. Obec (alebo niekoľko obcí spolu) sú 
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povinné vypracovať stratégiu politiky, ktorá musí byť schválená 
miestnym orgánom. Na návrhu stratégie sa spoločne podieľa-
jú predstavitelia správnych orgánov, rezidenti, klienti a rodinní 
príslušníci, ako aj centrálne záujmové skupiny. Stratégia musí 
brať do úvahy staršiu populáciu vo všetkých aspektoch obec-
ného rozhodovania a činností, ako je komunitné plánovanie, 
zásady bývania a dopravy, kultúrne a rekreačné aktivity a vzde-
lávacie ustanovizne. Vykonávanie stratégie je zakomponované 
do rozpočtu obce a finančného plánu a nepretržitý vývoj slu-
žieb pre starších ľudí a s nimi súvisiacich aktivít je pravidelne 
kontrolovaný (Klavus & Meriläinen, 2010). 

•	 Povinnosti, týkajúce sa poskytovania dlhodobej starostlivosti 
podľa švédskeho Zákona o zdravotníckych a medicínskych služ-
bách (HMSA) a Zákona o sociálnych službách (SSA), sú zakom-
ponované buď na úroveň okresných orgánov alebo na úroveň 
obce, pričom tieto orgány v rámci regiónov spolupracujú. Zákon 
o zdravotníckych a medicínskych službách stanovuje príslušné 
povinnosti obecných úradov, týkajúcich sa akútnej starostlivosti, 
všeobecných lekárov a rehabilitácie. Zákon o sociálnych službách 
stanovuje zodpovednosti obcí, t.j. sociálnu výpomoc v pravidel-
nom bývaní, domácu starostlivosť, osobitné bývanie v domo-
voch opatrovateľskej služby, a denné aktivity. Spoločnosti, trusty 
a kooperatívy často poskytujú služby, ale miestne orgány si po-
nechávajú rozhodujúcu zodpovednosť pri dodávaní a udržiavaní 
úrovne starostlivosti. Obecné úrady a samosprávy majú právo 
financovať aktivity vyberaním daní a poplatkov v rámci limitov, 
stanovených zákonným rámcom (Ministerstvo zdravotníctva 
a sociálnych vecí, 2007; Ljunggren & Emilsson, 2010). 

•	 V Dánsku majú miestne orgány autonómiu a zodpovednosť za 
poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti v rámci primár-
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neho sektora, vrátane prevencie, rehabilitácie a sociálnej a do-
mácej dlhodobej starostlivosti. Akútna a špecializovaná starost-
livosť sú regionálnou povinnosťou a päť regiónov zdravotníctva 
hrá explicitnú rolu ako platforma pre plánovanie a podporu 
kvality (Campbell & Wagner, 2010). 

Dánska reforma na úrovni miestnych orgánov z roku 2007 (Príklad 
č. 4, Príloha č. 3) je jasným príkladom zdôvodnenia decentralizácie 
zodpovednosti za plánovanie služieb. Miestne orgány sa stali brá-
nou do verejného sektora a tak prevzali úlohu prvej línie v zdravot-
nej aj sociálnej starostlivosti, kde regióny majú presnú povinnosť 
kvality. Jednou zo zjavných príčin pridelenia výhradnej zodpoved-
nosti na miestne orgány, napríklad za všetku prevenciu a rehabi-
litačné služby. bolo znížiť výskyt tzv. šedých zón, kde sa pacienti 
presúvajú zo sekundárneho do primárneho sektora (Christensen 
& Hansen, 2006: 43). Blízkosť k občanom dáva miestnym orgánom 
možnosti sledovať a ovplyvňovať ich zdravie. Okrem toho miestne 
orgány mohli vybudovať holistický prierezový sektor a koherentný 
preventívny a rehabilitačný systém, ktorý zahrňuje široký rozsah 
zdravotných koncepcií v integrovanom a lokalizovanom rozsahu 
služieb (Campbell & Wagner, 2010). V rámci miestnych zdravotníc-
kych rozpočtov sú preventívne služby podnecované a odmeňova-
né prostredníctvom príspevkov miestnych orgánov podľa činnosti. 
Lokalizovaná kapacita v dlhodobej starostlivosti v Dánsku umož-
nila vznik úspešných multidisciplinárnych centier dlhodobej sta-
rostlivosti. Túto koncepciu, vybudovanú miestnymi orgánmi, tvorí 
organizačná jednotka, obyčajne riadená staršími sestrami (ktoré 
poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť) alebo rehabilitačnými pra-
covníkmi, a kde sa poskytuje pacientom, odporúčaným od vše-
obecných lekárov, cielená podpora zdravia, prevencia a rehabilitá-
cia, cvičenie, vedenie, a/alebo liečba, koordinovaná a poskytovaná 
multidisciplinárnym tímom. Tímy v centre dlhodobej starostlivosti 
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tvoria zdravotné sestry, fyzioterapeuti, pracovní terapeuti, psycho-
lógovia, lekári, sociálni pracovníci, poradcovia pre výživu. Všetky 
zdravotnícke centrá majú spoločnú potrebu silného partnerstva 
a spolupráce medzi všeobecnými lekármi, nemocnicami, organi-
záciami pacientov a poskytovateľov školení a cvičení. Stanovený-
mi cieľmi sú zvýšiť prierezovú prácu vo všetkých sektoroch, zlepšiť 
kvalitu, zvýšiť nábor a zlepšiť kontinuitu pre pacientov (Campbell 
& Wagner, 2010).

Druhý prístup regionálnej zodpovednosti v dlhodobej starostlivosti 
môžeme pozorovať okrem iných krajín napr. v Rakúsku, Holand-
sku, Francúzsku a Švédsku:

•	 Podľa Rakúskej ústavy je dlhodobá starostlivosť v kompetencii 
existujúcich deviatich regionálnych orgánov (Länder), pokiaľ 
nie je pokrytá systémom sociálneho poistenia. Pretože nee-
xistuje žiadny federálny rámcový zákon o sociálnej asistencii, 
existuje deväť zákonov o sociálnej starostlivosti, ktoré regulujú 
služby dlhodobej starostlivosti. To znamená, že každá regionál-
na vláda si stanovila svoje vlastné pravidlá týkajúce sa dávok, 
spôsobu testovania a oprávnenosti. V praxi je to však Federál-
na vláda, ktorá riadi a distribuuje rakúske príspevky dlhodobej 
starostlivosti, zatiaľ čo regióny prevzali okrem iného úlohy roz-
voja a implementácie plánov služieb dlhodobej starostlivosti 
a rezidenčných zariadení, a stanovenia minimálnych štandar-
dov kvality pre sociálne služby (Grilz-Wolf a kol., 2004; Österle/
Hammer, 2007, Rodrigues, 2010).

•	 Regionálne Kancelárie pre starostlivosť v Holandsku sú ďalším 
príkladom pridelenia zodpovednosti a funkcie na regionál-
nu úroveň. Na základe individuálnych hodnotení ľudí, ktorí 
potrebujú dlhodobú starostlivosť, regionálne Kancelárie pre 

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



116

starostlivosť v rámci zodpovednosti Národného centra pre po-
sudzovanie dlhodobej starostlivosti (CIZ) a Výboru národného 
zdravotného poistenia (CVZ) zabezpečujú platby a poskyto-
vanie služieb väčšej časti dlhodobej starostlivosti obyvateľom 
regiónu. Plnia svoju úlohu zabezpečiť starostlivosť pacientom 
tým, že sú nákupcami starostlivosti od dodávateľov v regióne. 
Kancelárie majú mnohé ďalšie funkcie, ako strategické zadá-
vanie služieb ročnými zmluvami a podpora hodnotenia kvality 
poskytovateľov starostlivosti. Prostriedky kancelárií pre sta-
rostlivosť na zabezpečovanie kvality sú najmä finančné, a vy-
užívajú konzultácie s miestnymi poskytovateľmi starostlivosti, 
organizáciami pacientov a miestnymi orgánmi o dopyte a do-
dávke starostlivosti. Prevádzka kancelárie v regióne je obyčaj-
ne zadaná objednávkou Ministerstva zdravotníctva, sociálnych 
vecí a športu najväčšej zdravotnej poisťovni v regióne: v roku 
2009 prevádzkovalo 12 zdravotných poisťovní 32 Kancelárií pre 
starostlivosť (van der Veen a kol., 2010).

•	 Vo Švajčiarsku môžeme vidieť ďalšie pokusy o vytvorenie stra-
tegického prehľadu priorít v zdravotníctve prostredníctvom Re-
gionálnych konferencií riaditeľov zdravotníckych rezortov (CDS) 
(Príklad č. 5, príloha č. 3). Pretože však kantóny majú nezávislé 
suverénne právomoci pri uplatňovaní federálneho zákona pod-
ľa svojho výberu, konferencie môžu vytvoriť iba odporúčania, 
a nie zákonne vykonávateľnú politiku. Interkantonálne straté-
gie predstavujú síce strategický krok smerom ku recentralizácii, 
ale vzhľadom na širšie štruktúry správy a riadenia je treba ešte 
prekonať veľa prekážok.

•	 Vo Francúzsku zákonom z roku 2002 je zodpovednosť za re-
guláciu a implementáciu dlhodobej starostlivosti čiastočne 
prenesená na Generálnu radu (výkonný orgán na miestnej 
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politickej subregionálnej úrovni). Táto zodpovednosť však 
spočíva najmä v poskytovaní domácej a rezidenčnej sta-
rostlivosti ako primárnej rehabilitačnej starostlivosti, a re-
gulácia akútnych nemocníc a financovanie je v kompetencii 
regionálnych nemocničných agentúr. Nová regionálna Zdra-
votnícka agentúra (ARS) ustanovená (Apríl 2010) podľa zá-
kona HPST dostala do kompetencie plánovanie a reguláciu 
všetkých predtým fragmentovaných sektorov, a tak môže 
vykonávať riadiacu funkciu v koordinácii dlhodobej starost-
livosti. Teoreticky táto reforma vytvorila regionálne orgány 
s právnymi prostriedkami pre spoločné financovanie, aby 
mohli lepšie integrovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť. 
Napríklad financovanie bolo vyhradené na podporu projek-
tov, ktorých úlohou bolo kompenzovať presuny v poskyto-
vaní medzi zdravotníckymi zariadeniami (napr. z nemocnice 
do primárnej alebo rehabilitačnej starostlivosti) a zlepšo-
vať koordináciu a manažment chronických ochorení alebo 
zlepšenie procesov po prepustení pacienta z nemocnice. Aj 
riadiaca komisia agentúry je poverená navrhovaním, organi-
zovaním verejných obstarávaní a výberom projektov, zame-
raných na zlepšenie kvality služieb (Naiditch, 2010). 

4.2.3  Centralizácia dlhodobej starostlivosti a jej systémov

V posledných rokoch mnohé krajiny reagujú na rastúci tlak okolo 
dodávania služieb dlhodobej starostlivosti revíziou dlhodobej sta-
rostlivosti na národnej úrovni. 

•	 V Anglicku sa to prejavilo vo forme otvorenej verejnej disku-
sie, zameranej na všetkých hlavných aktérov, nazvanej „Veľká 
diskusia o starostlivosti“. Keď sa začalo debatovať o budúcich 
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možnostiach financovania dlhodobej starostlivosti pre starších 
ľudí (a ľudí produktívneho veku), vláda si rýchlo uvedomila, že 
veľmi málo ľudí rozumie súčasnému systému, a tak sa nemohli 
plnohodnotne vyjadrovať k budúcim možnostiam. „Veľká dis-
kusia o starostlivosti“ bola preto celonárodnou iniciatívou za-
meranou na zvýšenie uvedomenia, o čom je súčasný systém 
dlhodobej starostlivosti, na zistenie názorov na poskytovanie 
starostlivosti v súčasnosti, a na zapojenie súčasných užívateľov 
služieb a opatrovateľov, hlavných organizácií, ako aj širšej verej-
nosti do diskusie o budúcich možnostiach financovania. Nová 
koaličná vláda ustanovila Komisiu pre dlhodobú starostlivosť, 
ktorá má preskúmať budúce možnosti financovania a politic-
kí analytici očakávajú, že kľúčové témy z „Veľkej diskusie o sta-
rostlivosti“ ovplyvnia prácu Komisie.

 
•	 Nemecká skúsenosť je príkladom centralizovaného pokusu 

o zlepšenie systému dlhodobej starostlivosti. Zavedenie po-
istenia dlhodobej starostlivosti (LTCI) v roku 1996 významne 
rozšírilo pokrytie dlhodobej starostlivosti o starších ľudí v Ne-
mecku, aj keď prevláda názor, že je potrebná ďalšia úprava na 
vyrovnanie finančných tlakov, ktoré vyplývajú z rastúceho poč-
tu prijímateľov dávok (Príklad č. 2, príloha č. 3; viď tiež Arntz a 
kol., 2007).

•	 Holandsko zažíva podobný finančný tlak a reformné diskusie, 
týkajúce sa dlhodobého povinného národného poistenia dlho-
dobej starostlivosti (AWBZ), ku ktorému patrí národná orga-
nizácia, ktorá sa zaoberá hodnotením potrieb dlhodobej sta-
rostlivosti (CIZ). Veľa kompetencií a úloh sa presúva z AWBZ do 
Zákona o sociálnej podpore, čím nastáva decentralizácia zložiek 
systému dlhodobého poistenia ku daňovému systému miest-
neho financovania, riadeného obcami. 
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4.2.4  Centralizácia a decentralizácia manažmentu kvality

Nies a kol. (2010) vysvetľujú niektoré hlavné otázky o centrali-
zovaných a decentralizovaných aspektoch kvality dlhodobej sta-
rostlivosti v európskych krajinách. Mnohé spomínané výhody 
a nedostatky sa týkajú správy a riadenia dlhodobej starostlivosti 
všeobecnejšie. Napríklad úroveň národných rámcov kvality dáva 
príležitosť na štandardizovanie praxe a zber porovnateľných úda-
jov v regiónoch. Rozvoj odbornej kvalifikácie na celonárodnej 
úrovni v Rakúsku a rozvoj štandardov pre vzdelávanie je príkladom 
úspešnej centralizácie dlhodobej starostlivosti. Tieto sú považova-
né za dôležité zlepšenie, ktoré pomohlo štandardizácii predchá-
dzajúcich regionálnych variácií v odbornom vzdelávaní. Ďalším 
hlavným prínosom národného prehľadu je zvýšená príležitosť pre-
nášať inováciu a dobrú prax medzi regiónmi. Aby sa však mohla 
podporovať inovatívna prax, v prvom rade je potrebná flexibilita 
na miestnej úrovni. Takže výsledkom toho je, že správa a riade-
nie dlhodobej starostlivosti by nemala smerovať ku centrálnym a/
alebo decentralizovaným štruktúram, ale na všetkých stupňoch by 
mala umožniť primeranú flexibilitu a reguláciu, a pritom sa vyhý-
bať duplikácii a rozporom medzi nimi. 

Systémy kvality dlhodobej starostlivosti sú očividne ovplyvňované 
národnými spôsobmi správy a riadenia (Nies a kol., 2010). Tam, 
kde je verejné financovanie a štátna regulácia dominantná, hlav-
ným mechanizmom zabezpečenia kvality je väčšinou kontrola. 
Avšak v krajinách, ktoré zaviedli konkurenciu medzi rôznymi po-
skytovateľmi, samo riadenú akreditáciu a certifikáciu vidíme stále 
častejšie. Aj keď tieto zmeny manažmentu kvality sa prispôsobujú 
komplexnému charakteru mnohých zúčastnených organizácií, ne-
zabezpečujú kvalitu na rozhraniach zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti, či medzi organizáciami poskytovateľov. V dlhodobej starost-
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livosti je integrácia a prepojenie medzi organizáciami základnou 
podmienkou kvality dráh pacienta a jeho skúseností. Príklady 
akým sú ukazovatele integrovanej starostlivosti, špecifické pre nie-
ktoré choroby v Holandskom inšpektoráte zdravotnej starostlivosti 
(IGZ), razili cestu tvorbe integrovaného systému manažmentu kva-
lity (Nies a kol., 2010: 33).

4.3  Správa a riadenie neformálnej starostlivosti

V Európe dlhodobú starostlivosť o starších ľudí poskytujú väčšinou 
neformálni opatrovatelia (Marin a kol., 2009). Zmena demografic-
kých a sociálnych faktorov vedie ku zvýšenej potrebe dlhodobej 
starostlivosti a zvyšuje sa tlak na rodiny, aby poskytovali neformál-
nu starostlivosť. Národné vlády čelia celému radu s tým súvisiacich 
problémov, napr.:

•	 Ako vyvážiť odkázanosť na neformálnu starostlivosť progresív-
nou zamestnaneckou politikou

•	 Ako uznať postavenie neformálnych opatrovateľov ako „par-
tnerov“ alebo „spolu poskytovateľov“ starostlivosti, zlepšiť toto 
postavenie, a dať im hlas v príslušnom rozhodovacom procese

•	 Ako najlepšie podporovať opatrovateľov v ich každodennej 
práci, najmä starších opatrovateľov a tých, ktorí sami majú vý-
znamné potreby starostlivosti

•	 Ako zabezpečiť kvalitu neformálnej starostlivosti 

•	 Ako pristupovať k regulácii migrujúcich pracovníkov v rámci ne-
formálnej starostlivosti
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•	 Ako zapojiť viac ľudí do dobrovoľníckej práce v dlhodobej sta-
rostlivosti a ako efektívnejšie organizovať a manažovať iniciatí-
vy dobrovoľníkov.

Neformálna starostlivosť je prevažne ženská práca v rámci rodiny 
a susedov, ale týka sa aj veľkého neformálneho trhu migrujúcich 
pracovníkov. V predchádzajúcej práci o neformálnej starostlivosti 
(Triantafillou a kol., 2010) autori popisujú, že definícia neformál-
nej oproti formálnej starostlivosti zodpovedá súboru spoločných 
charakteristík:

•	 Starostlivosť poskytuje najmä rodina, blízki príbuzní, priatelia 
alebo susedia 

•	 Opatrovatelia nie sú profesionáli a nie sú školení na poskytova-
nie starostlivosti; ale v niektorých prípadoch môže byť špeciál-
ny výcvik výhodou. 

•	 Opatrovatelia nemajú zmluvy, pokiaľ ide o ich povinnosti v rám-
ci starostlivosti

•	 Opatrovatelia nie sú platení, aj keď teraz stále častejšie môžu 
dostávať finančné príspevky 

•	 Opatrovatelia vykonávajú široký rozsah úloh (ktoré vykonáva-
jú aj formálni opatrovatelia) vrátane emocionálnej podpory  
a asistencie

•	 Žiadne obmedzenie času, stráveného opatrovaním – nikdy/
zriedkavo je oficiálne „mimo služby“ 

•	 Žiadny všeobecný nárok na sociálne práva
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Triantafillou a kol. (2010) tiež popisujú rozvoj politiky, zameranej 
na neformálnych opatrovateľov a rozsahu ich implementácie po-
mocou rôznych podporných opatrení a príkladov dobrej praxe, na 
základe troch hlavných zistení. 

•	 Po prvé, pred rokom 2000 uznanie dôležitej úlohy siete rodín 
a neformálnych opatrovateľov nebolo vo väčšine európskych 
krajín rozhodujúcou témou. V posledných desaťročiach zmeny 
vo vnímaní starostlivosti a záujem o to, ako sa dá neformálna 
starostlivosť čo najlepšie včleniť do poskytovania služieb pro-
fesionálnych organizácií, viedli súčasne k úsiliu zvýšiť zákonné 
uznanie postavenia neformálnych opatrovateľov. Medzi deter-
minanty tejto meniacej sa percepcie patrí kombinácia demo-
grafických a epidemiologických faktorov, spolu s ekonomický-
mi, sociálnymi a kultúrnymi zmenami (ako napr. ženy, hľadajúce 
zvýšený prístup na pracovný trh). To viedlo k zvyšovaniu potre-
by služieb dlhodobej starostlivosti, a zároveň k spochybňovaniu 
udržateľnosti sietí neformálnej starostlivosti najmä v krajinách, 
kde profesionálne služby chýbali, a kde neformálni opatrovate-
lia (prevažne ženy) stále poskytovali väčšinu dlhodobej starost-
livosti o starších ľudí (Marin a kol., 2009).

 
•	 Po druhé, Lisabonský cieľ zamestnanosti, ktorý mal podporiť 

mieru zamestnanosti, najmä žien a starších pracovníkov (55-64 
rokov), bol silným stimulom pre uznanie neformálnej starostli-
vosti. Vyzýval k opatreniam, ktoré by umožnili ženám opatrova-
teľkám získať prístup na pracovný trh, ako aj starším pracovní-
kom zostať pracovať a poskytovať starostlivosť. 

•	 Po tretie, politiky na zabezpečenie kontinuálnej a optimálnej 
účasti neformálnych opatrovateľov, spolu s profesionálnymi 
službami, závisia veľmi od toho, nakoľko sú pre starších ľudí, 
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ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, dostupné profesionál-
ne služby. Prístup k službám priamo súvisí s úrovňou rozvoja 
politiky dlhodobej starostlivosti v každej krajine, čo závisí od 
časového obdobia, kedy každý uznáva silný vplyv starnutia na 
poskytovanie dlhodobej starostlivosti, ako aj skutočnosť, že 
služby dlhodobej starostlivosti by mali byť základnou zložkou 
jednotlivých sociálnych štátov. Zatiaľ čo škandinávske krajiny 
a Holandsko dospeli k tomuto uznaniu už v sedemdesiatych ro-
koch minulého storočia, vo väčšine členských krajín EÚ-15 to 
trvalo ešte dvadsať a viac rokov.

4.3.1 Hlavné otázky a nedostatky v správe a riadení stratégie 
podpory neformálnych opatrovateľov

Triantafillou a kol. (2010) pomenovali tri dôležité body, ktoré vedú 
ku početným rozdielom v riadiacich princípoch politiky neformál-
nych opatrovateľov, týkajúcej sa ich optimálneho vzťahu k celko-
vým zásadám dlhodobej starostlivosti, ktoré vychádzajú v ústrety 
potrebám starších ľudí.

Prvým bodom je, že neformálni opatrovatelia sú často nielen po-
skytovatelia starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí sami potrebujú sta-
rostlivosť, a mali by dostať podporu po oboch stránkach. Medzi 
skúmanými európskymi krajinami účasť a úloha neformálnych 
opatrovateľov sa pohybuje medzi dvoma extrémnymi modelmi, 
a priamo súvisí so stupňom prístupu ku profesionálnym služ-
bám. V prvom modeli (Stredomorský sociálny režim) sa predpo-
kladá účasť neformálnych opatrovateľov, ktorí preberajú takmer 
celé poskytovanie služieb, vzhľadom na absenciu verejných pro-
fesionálnych služieb. Na opačnej strane tejto škály je nahradený 
modelom opatrovateľov (Twigg & Atkin, 1994) predstavovaného 
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Švédskom a Holandskom, v ktorom opatrovatelia nemusia posky-
tovať praktickú starostlivosť (hands-on care) – alebo len do určitej 
obmedzenej miery, podľa toho, čo sa považuje za „normálne“ – 
z dôvodu existencie primeraných a ľahko dostupných formálnych 
služieb, ktoré sa poskytujú starším ľuďom. V tomto prípade sa 
špecifická politika voči neformálnym opatrovateľom javí byť ako 
menej naliehavá, pretože odborné služby sú prístupné a finančne 
dostupné, a pritom sú citlivé a v zodpovedajúcej kvalite pre oba 
zainteresované subjekty; ale samozrejme toto sa deje za cenu vyš-
ších finančných prostriedkov, vynaložených na dlhodobú starostli-
vosť. Medzi týmito dvoma extrémami, v krajinách, kde formálne 
služby sú dostupné len do určitej miery, neformálni opatrovatelia 
aj naďalej hrajú dve kombinované úlohy: ako spolu poskytovatelia 
služieb spolu s odborníkmi; a/alebo ako spolu klienti spolu so star-
šou osobou, keď potrebujú podporu vo forme formálnych služieb 
(Carretero a kol., 2009). Obe úlohy vyzývajú k opatreniam, ktoré 
budú reagovať na ich špecifické potreby, vrátane tých, ktoré riešia 
to, ako podporiť najstarších neformálnych opatrovateľov v dlho-
dobom výhľade, aby sa zabránilo všetkým druhom záťaže pri opat-
rovateľskej činnosti, a umožnilo vytvoriť čo najlepšiu vyváženosť 
medzi prácou a starostlivosťou. 

Druhý bod sa týka dosiahnutia vyváženosti medzi prácou a starost-
livosťou zo strany neformálnych opatrovateľov; aby sa dosiahol Li-
sabonský cieľ, pokiaľ ide o úroveň zamestnanosti žien a seniorov. 
Ako sa dá táto voľba dosiahnuť bez zhoršenia starostlivosti, ktorú 
poskytujú? 

Vývoj peňažných dávok sa predpokladal ako potenciálny nástroj do 
budúcna na vyriešenie tejto dilemy. Ich zavedeniu do oblasti dlho-
dobej starostlivosti sa začala venovať pozornosť začiatkom deväť-
desiatych rokov minulého storočia takmer vo všetkých európskych 
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krajinách, ale s rozdielnou dynamikou. V krajinách s obmedzeným 
prístupom k odborným službám prišli peňažné dávky ako nový ná-
stroj na refundáciu systému dlhodobej starostlivosti, spoliehajúc sa 
viac na trhový prístup, a pritom neohrozujúc finančnú udržateľnosť 
dlhodobej starostlivosti. Vo Švédsku a Holandsku s relatívne ľahkým 
prístupom ku formálnym službám sa peňažné dávky zdajú byť pre-
pojené s politickou klímou, ktorá uprednostňuje viac trhom pohá-
ňané mechanizmy. V severských krajinách v súlade s myšlienkami 
Nového verejného manažmentu sa peňažné dávky považovali za 
prostriedok boja proti „paternalistickému a neefektívnemu spôso-
bu“ plánovania a poskytovania verejných služieb, pretože umožňujú 
otvorenie trhu neverejným poskytovateľom, a zároveň zvyšujú cit-
livosť a kvalitu pomocou konkurencie (Da Roit & Le Bihan, 2010). 
V Holandsku sú peňažné dávky vnímané aj ako nástroj boja proti 
dominancii profesionálov pri formovaní výberu možností starších 
ľudí, tým, že im dáva priamu nákupnú silu pri hľadaní najlepšieho 
spôsobu ako si zorganizovať starostlivosť tak, aby čo najlepšie vyho-
vovala ich potrebám a očakávaniam (Evers a kol., 1994). 

V tomto ohľade boli prevody v hotovosti navrhnuté pre ľudí, ktorí 
potrebujú starostlivosť (opatrovateľský príspevok, priame platby) 
na finančnú kompenzáciu (neformálneho) opatrovateľa, ktorého 
si vybrali; v niektorých krajinách vznikli aj príspevky na starostli-
vosť ako priame platby opatrovateľom. Okrem toho individuálne 
rozpočty majú slúžiť ako prostriedok pre užívateľov, aby mohli 
uzavrieť zmluvy na služby, ktoré sami potrebujú. V mnohých prí-
padoch sú rozpočty využívané aj na zaplatenie neformálnych opat-
rovateľov (NL). Zámerom oboch dávok bolo pomôcť neformálnym 
opatrovateľom vyriešiť dilemu medzi prácou a opatrovaním, tým, 
že dostali (či už priamo alebo nepriamo) nejakú finančnú kom-
penzáciu za poskytovanie starostlivosti, najmä ak museli prestať 
pracovať alebo znížili svoj pracovný čas. Jedným z účinkov tejto 
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„komodifikácie“ starostlivosti (Ungerson, 2003) bolo zotrieť hra-
nice medzi formálnymi a neformálnymi opatrovateľmi, a spochyb-
niť predchádzajúce postavenie neformálnych opatrovateľov. Čiže 
ako ľudí poskytujúcich starostlivosť za odmenu a reciprocitu; ako 
neprofesionálov a ľudí neškolených na poskytovanie starostlivosti; 
vykonávajúcich širokú škálu služieb, vrátane emocionálnej podpo-
ry a pomoci; a bez obmedzeného času, stráveného opaterou. Na 
základe týchto peňažných dávok vidíme, že v stále vyššom počte 
krajín určitá časť neformálnych opatrovateľov využíva špeciálne 
školenia a získava finančný príspevok založený na nejakej zmluvnej 
forme, prepojenej so sociálnymi právami (OECD).

Aké sú najväčšie dopady týchto zmien? Údaje a výskum ukazujú, 
že nakoľko peňažné dávky boli tiež vytvorené ako prostriedky na 
úsporu vo formálnych službách, vo väčšine krajín boli nastavené 
na úroveň, ktorá obyčajne nedovoľuje prijímateľom dávky opatro-
vať a pracovať sa dobrých podmienok; a keďže prišli s nižšou úrov-
ňou pokrytia sociálnych práv ako má pracujúci na pracovnom trhu, 
zvýšili riziko sociálnej izolácie a chudoby (Fontaine a kol., 2009). 
Takže sa zdá, že financovanie dlhodobej starostlivosti, poskytova-
nej neformálnymi opatrovateľmi pomocou hotovostných mecha-
nizmov môže byť v rozpore s cieľmi zamestnávania žien a starších 
ľudí na vysokej úrovni, pretože častejšie funguje ako mechanizmus 
„chytenia do pasce opatrovania“. Len v severských krajinách, kde 
peňažné dávky sú variabilnejšie, aj keď len do určitej miery (trochu 
viac v Holandsku a Fínsku), boli hladiny dávok starostlivosti o oso-
by s vysokou závislosťou stanovené porovnateľne s platmi profesi-
onálov a s podobnými sociálnymi právami.

Niektorí autori naznačujú, že zavedenie peňažných dávok pri po-
skytovaní starostlivosti ako motivácie pre optimalizáciu rovnováhy 
medzi neformálnou a formálnou starostlivosťou v rôznych kraji-
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nách bolo silne ovplyvnené historickou a právnou rovnováhou 
v zdieľaní zodpovedností za ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starost-
livosť, medzi rodinami, štátom a trhom (Triantafillou a kol., 2010). 

•	 V krajinách, kde rodiny majú primárnu finančnú zodpovednosť 
za závislé osoby (EL, ES, FR, IT, SK), existuje súčasne aj prevza-
tie zodpovedností za poskytovanie praktickej starostlivosti, čo 
umožňuje štátu aj naďalej obmedzovať svoje finančné zásahy 
do poskytovania formálnej starostlivosti. Okrem toho v niekto-
rých krajinách (IT, EL) absencia formálnych podporných služieb 
pre starších ľudí viedla k vysokej odkázanosti na súkromne pla-
tených migrujúcich opatrovateľov. To môže ohrozovať aj budúci 
prístup k odborným zdrojom, a to posilnením snahy stanoviť 
platy formálnym poskytovateľom starostlivosti na najnižšiu 
úroveň, čím sa im aj pridelí najnižšie postavenie v odbornej 
hierarchii na pracovnom trhu. 

•	 V krajinách, kde štát má primárnu finančnú zodpovednosť za 
závislé osoby (SE, NL), táto „formalizácia neformálnej starostli-
vosti“ prispela v rôznom rozsahu k tomu, že sa pozornosť zno-
vu sústredila na povinnosti rodiny (Da Roit & Le Bihan, 2010), 
čím im dáva dôležitejšiu úlohu v opatrovateľskom procese (FI), 
a pritom odľahčuje finančné prispievanie štátom.

Tretí a najdôležitejší bod spočíva v ťažkosti oddeliť nižšiu úroveň 
politík, vytvorených osobitne pre neformálnych opatrovateľov, od 
celkovej politiky dlhodobej starostlivosti, vytvorenej pre starších 
ľudí. „Neviditeľnosť“ podporných politík neformálnych opatrova-
teľov pochádza zo skutočnosti, že na všetkých úrovniach či už poli-
tickej, organizačnej alebo na úrovni poskytovania, potreby a túžby 
neformálnych opatrovateľov majú sklon sa zjednocovať s osobou, 
ktorú podporujú (Arksey & Glendinning, 2007). Zdá sa, že tvorco-
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via rozhodnutí považujú za samozrejmú existenciu prirodzeného 
súladu medzi týmito dvoma aktérmi, a zamietajú zložitú a často 
rozpornú dynamiku opatrovateľských vzťahov. Takže keď posudzu-
jeme účinnosť opatrení, týkajúcich sa neformálnych opatrovate-
ľov, je dôležité oddeliť názor opatrovateľa od názorov staršej oso-
by, a uznať, že sa nemusia zhodovať. 

Na úrovni dodávania služieb je poskytovanie dávok ambivalent-
ným mechanizmom: posilnenie a udelenie väčšej možnosti voľby 
staršej osobe prostredníctvom dávok nemusí mať vždy pozitív-
ny vplyv na situáciu opatrovateľa, pretože voľba starších ľudí sa 
nemusí zhodovať s voľbou opatrovateľa, napr. voľbu pracovať 
namiesto opatrovania nemusí starší človek akceptovať. Ak sa na 
platenie neformálnych opatrovateľov používajú opatrovateľské 
príspevky, môže ich to postaviť do situácie podriadeného vo vzťa-
hu ku príjemcovi, najmä v prípadoch ekonomickej slabosti. Na dru-
hej strane, keďže opatrovateľ závisí od zdravotného stavu osoby, 
ktorá potrebuje starostlivosť, často ten prevezme úplnú kontrolu 
nad dávkami a organizovaním starostlivosti, bez toho, aby rešpek-
toval želania a potreby staršej osoby. V skratke teda externé vede-
nie, podpora a kontrola sú základom poskytovania personalizova-
ných služieb, založených na peňažných dávkach.

V prípade nepeňažných služieb je to rovnako: aj keď sa na prvý 
pohľad môže zdať, že poskytovanie služieb starším ľuďom je v naj-
lepšom záujme neformálnych opatrovateľov, ale ak tieto služby 
zahrňujú aj praktickú starostlivosť, môže vzniknúť konflikt záuj-
mov, pretože staršia osoba nemusí súhlasiť s nahradením rodin-
ného opatrovateľa profesionálnym pracovníkom. Podobne aj od-
ľahčovacia starostlivosť prinesie očakávanú úľavu neformálnym 
opatrovateľom len vtedy, ak cítia, že navrhované riešenie zaručuje 
kvalitnú službu, je vhodné pre potreby staršej osoby, a je pre ňu 
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prijateľné. Na druhej strane sa môže stať, že ubytovanie sa na-
plánuje na základe potrieb užívateľa, ale nezodpovedá situácii či 
očakávaniam neformálneho opatrovateľa. To platí aj pre opatrenia 
na úrovni organizačnej a úrovni politiky, ako napríklad flexibilné 
zariadenie práce, ktoré umožní neformálnym opatrovateľom pra-
covať aj opatrovať: keď sa nezakladá na konkrétnych alebo vše-
obecných pravidlách, ale len na dobrej vôli kolegov, ich rozšírenie 
a tým aj dopad sú pomerne obmedzené. Tento druhý dôvod vyzý-
va k širšiemu prístupu v tvorbe podporných politík pre neformál-
nych opatrovateľov, ktorým sa rozšíri ich rozsah do práce a pracov-
nej politiky (ako opatrovanie dieťaťa) čo znamená odlišný prístup 
správy a riadenia. 

Takže musí byť jasné, na koho sa majú zamerať potreby v politike 
dlhodobej starostlivosti: budovanie pevného postavenia starších 
ľudí neznamená automaticky primeranú politiku pre neformál-
nych opatrovateľov. Ale recipročne, vysoká odkázanosť na nefor-
málnych opatrovateľov tým, že im budeme venovať silnú podporu, 
môže ohroziť politiku dlhodobej starostlivosti znižovaním ozajstnej 
úrovne požadovaných formálnych služieb.

4.3.2  Prístup ku neformálnej starostlivosti a dobrovoľníctvu

Reakcie na tieto otázky sa týkajú začlenenia problémov opatrova-
teľov do národných politík, rozvoja služieb, podpory zo strany dob-
rovoľníckych a agitačných organizácií, rozvoja individualizovaného 
financovania a uznania úlohy migrujúcich pracovníkov.

Pokiaľ ide o formálnu politiku a úroveň legislatívy, je viditeľnosť 
problematiky opatrovateľov vo vládnej legislatíve v Európe varia-
bilná. Vo Veľkej Británii silná podpora opatrovateľov zo strany mi-
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movládnych organizácií viedla ku ich širšiemu pokrytiu vo vládnej 
agende, vrátane dlhodobej národnej stratégie pre opatrovateľov 
(Department of Health, 1999), zatiaľ čo v Grécku nie je politika dl-
hodobej starostlivosti ani žiadna politika pre podporu neformálnych 
opatrovateľov jasne formulovaná. Triantafillou a kol. (2010) zdôraz-
ňujú význam toho, aby problematika opatrovania bola zaradená 
do agendy a zákonov o zamestnanosti a rovnosti, a aby sa v rámci 
zdravotnej a sociálnej problematiky nerozdeľovala. Napríklad Zákon 
o rovnosti vo Veľkej Británii (Október 2010) počíta s opatrovateľmi 
ako skupinou vôbec po prvý raz, a chráni ich pred diskrimináciou 
zamestnávateľmi alebo poskytovateľmi tovaru a služieb. 

Ale aj keď sa otázky neformálnej starostlivosti zaradili do národných po-
litík, často neriešia zložitosť výkonu neformálnej starostlivosti, ako opat-
rovanie osôb s osobitnými ochoreniami, opatrovatelia s vlastnými po-
trebami starostlivosti alebo zakomponovanie pracovnej sily migrantov. 

•	 Vo Švédsku Národné smernice o demencii od roku 2010 (Prí-
klad 6, príloha č. 3) podávajú dôkazy o rôznych podporných 
opatreniach pre neformálnych opatrovateľov a zdôrazňujú vý-
znam podpory opatrovateľov hneď od začiatku. Anglická stra-
tégia demencie sa tiež zameriava na opatrovateľov a uznáva 
zložitosť procesu ich podpory, kde sa v nej hovorí: „Rodinní 
opatrovatelia ľudí s demenciou sú sami často starí a zraniteľ-
ní, s vysokou úrovňou depresie a telesných chorôb, a zníženou 
kvalitou života“ (Department of Health, 2009).

•	 V Rakúsku sa flexibilné využívanie neformálnej starostlivosti 
spolieha na relatívne veľký a dobre zavedený trh neformálnej 
starostlivosti, spočívajúci v migrujúcich opatrovateľoch zo su-
sedných krajín. Tradícia dávok „v hotovosti“ znamená, že títo 
pracovníci môžu byť ľahko zaradení do systému a sú platení 
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sumami, ktoré dostávajú prijímatelia starostlivosti prostredníc-
tvom opatrovateľských príspevkov na dlhodobú starostlivosť. 

•	 Anglický systém využíva aj individualizované financovanie prijí-
mateľov starostlivosti na to, aby sa poskytli flexibilné možnosti 
opatery. Ľudia, ktorí poskytujú viac ako 35 hodín starostlivosti 
týždenne, majú právo na finančnú podporu, pokiaľ opatrovaná 
osoba bola podrobená hodnoteniu potrieb starostlivosti a dos-
táva príspevok na pokrytie starostlivosti. 

•	 Vo Francúzsku neformálni opatrovatelia pacientov s Alzheimerovou 
chorobou môžu dostávať aj finančnú podporu. Len 9% francúzskych 
rodín však má túto prácu platenú. Veľká väčšina z nich stále posky-
tuje starostlivosť bezplatne. V mnohých krajinách finančná podpora 
ponúkaná neformálnym opatrovateľom sa považuje za symbolický 
prejav alebo symbolickú sumu, a nie za praktický nástroj podpory. 
Napríklad v Holandsku je podpora neformálnej starostlivosti € 250 
ročne, ak opatrovateľ poskytuje opateru viac ako rok.

•	 Na Slovensku je vzťah medzi formálnou a neformálnou starostlivos-
ťou najmä substitučný (jedna forma starostlivosti nahrádza druhú), 
a nie komplementárny (jedna forma starostlivosti doplňuje druhú). 
Starší ľudia dostávajú opateru buď doma alebo v ústavných zariade-
niach, ale sprostredkovateľské štruktúry alebo kombinované prístu-
py v komunite sú zriedkavé. Avšak hodnotenie výkonov na úrovni 
štátnej za účelom zlepšenia dlhodobej starostlivosti pomohlo vyjas-
niť používanie formálnych služieb a neformálnych opatrovateľov.

 
•	 V Nemecku bola absencia koordinácie medzi sektorom formál-

nej a neformálnej starostlivosti nedávno predmetom reformy 
dlhodobej starostlivosti vo forme ďalšieho rozvoja Zákona o dl-
hodobej starostlivosti. Dá sa však pochybovať, či tieto súčasné 
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zmeny budú viesť k podstatnej a komplexnej zmene systému 
na integrovanú starostlivosť. Jasným obmedzením v reformách 
zdravotníctva je ich zameranie na medicínsku starostlivosť, 
a na medicínskych odborníkov. To môže viesť k tvorbe prekážok 
integrácie v oblasti formálnej a neformálnej starostlivosti.

 
•	 Politiky v Holandsku určujú, že počas individuálneho hodnotenia 

sa berie do úvahy aj to, čo sa očakáva zo strany sociálnej siete, po-
kiaľ ide o poskytovanie starostlivosti na neformálnej báze. Holand-
sko má okrem toho aj pomerne dobre vyvinutú sieť dennej sta-
rostlivosti a odľahčovacích služieb pre zraniteľných starších ľudí, 
ako aj centrá pre stretávanie ľudí s demenciou. Ďalej existuje sieť 
miestnych podporných centier pre neformálnych opatrovateľov. 

•	 Zatiaľ čo sa informovanosť a poradenstvo vo Francúzsku stále viac 
rozširujú, napriek malému množstvu intervenčných opatrení nie 
je výcvik, vzdelávanie ani psychosociálne poradenstvo ani zákon-
ne ustanovené, ani plne hradené. Hoci zariadenia s dočasným po-
bytom a dennou starostlivosťou sú propagované formy podpory, 
sú stále nedostatočné a málo využívané (s menej ako 1% miest 
v porovnaní s klasickými zariadeniami). To sa považuje za výsledok 
nedostatku vedomostí alebo strachu užívateľov a neformálnych 
opatrovateľov, ktorí majú obavy z kvality takýchto služieb. 

Časť integrovaného prístupu k starostlivosti tvorí spolupráca a ko-
ordinácia medzi profesionálmi, dobrovoľníkmi a neformálnymi 
opatrovateľmi, ktorí sú považovaní za spolu poskytovateľov aj 
samotných klientov, s vlastnými potrebami a požiadavkami na 
podporu. Potenciálna úloha MVO riešiť prepojenia medzi sektor-
mi, presadzovať záujmy opatrovateľov, a riešiť návrhy služieb a po-
treby poskytovania starostlivosti by sa mala uznať a integrovať do 
systémov dlhodobej starostlivosti (Príklad 7, Príloha 3).
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4.3.3  Klasifikácia opatrení na analýzu správy a riadenia politík 
neformálnych opatrovateľov

Pri skúmaní spôsobu riešenia príslušných potrieb a možností ne-
formálnych opatrovateľov aj starších ľudí, o ktorých sa starajú, 
v politikách dlhodobej starostlivosti vidíme, že najväčší vplyv majú 
tri nasledovné rozmery: 

•	 Príslušný stupeň prístupu k službám v peňažnej a vecnej podo-
be a ich dostupnosť;

•	 Vyváženosť medzi nákupnou silou peňažných dávok a vecných 
dávok; 

•	 Rozdiel v spôsobe regulácie každého druhu dávky s ohľadom na 
ich použitie a kvalitu.

Ako prvý krok k objasneniu základných cieľov politík, zameraných 
na podporu neformálnych opatrovateľov a ich optimálne spojenie 
so všeobecnými politikami dlhodobej starostlivosti použil Trianta-
fillou a kol. (2010) opačný a analytický prístup. Na základe práce 
autorov Glendinning a kol. (2009), bol vytvorený rámec, určujúci 
klasifikáciu veľkého množstva rôznorodých opatrení, ktoré sú vý-
sledkom politiky neformálnej aj dlhodobej starostlivosti. Táto kla-
sifikácia je založená na rozdelení podporných opatrení (či už v pe-
ňažnej alebo vecnej podobe) do dvoch širokých kategórií:

•	 tie, ktoré majú reagovať na špecifické potreby neformálnych 
opatrovateľov a

•	 tie, ktoré sa venujú jednak ich potrebám, jednak potrebám 
starších ľudí, o ktorých sa starajú (nešpecifické). 

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



134

V každom prípade tieto podporné opatrenia sú následne rozdele-
né do kategórií na priame či nepriame: 

•	 Špecifické priame opatrenia podporujúce neformálnych opatrova-
teľov sú tie, ktoré im pomáhajú vykonávať ich opatrovateľské úlo-
hy, napríklad výcvik neformálnych opatrovateľov. Tieto si nemusia 
vyžadovať žiadny priamy vstup formálnych opatrovateľov alebo 
ich môžu zahrňovať v prístupe „ruka v ruke“, napr. výcvik formál-
nych opatrovateľov pre účely zapojenia a podpory neformálnych 
opatrovateľov do spoločného poskytovania starostlivosti.

 
•	 Špecifické nepriame opatrenia sú také, ktoré posilňujú možnosti 

neformálnych opatrovateľov vykonávať svoju činnosť v prime�
raných podmienkach, napr. zákonná opatrovateľská dovolenka; 
flexibilná úprava zamestnania pre pracujúcich opatrovateľov, 
nároky na dôchodkové práva a úrazové poistenie.

Tabuľka č. 4.1 Špecifické opatrenia na podporu neformálnych 
opatrovateľov

Špecifické opatrenia Príklady

Priame
Podpora a zlepšenie 
výkonu starostlivosti

Vecné
•	 Informácie, školenie, vzdelávanie
•	 Príležitosti na výmenu skúseností
•	 Školenie formálnych opatrovateľov ako zapojiť a pod-

porovať neformálnych opatrovateľov do spoločného 
poskytovania starostlivosti

Peňažné
•	 Opatrovateľský príspevok 

Nepriame
Podpora neformál-
nej starostlivosti

Zákonné práva
•	 Flexibilná úprava zamestnania
•	 Uvoľnenie na opatrovanie
•	 Dôchodkové a úrazové poistenie
•	 Skupiny presadzujúce záujmy. legislatívne uznanie

Nešpecifické opatrenia (zamerané na staršie osoby aj neformálnych opatrovateľov) sa nazývajú 
priame, keď sa primárne orientujú na neformálnych opatrovateľov (napr. odľahčovacia starostlivo-
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sť) a nepriame, keď sa primárne orientujú na staršie osoby (napr. úprava bývania, opatrovateľský 
príspevok). Takto sa dá klasifikovať akákoľvek služba pre starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť.

Tabuľka č. 4.2 Nešpecifické opatrenia na podporu neformálnych 
opatrovateľov a starších ľudí

Nešpecifické opatrenia Príklady

Priame (primárne zamerané 
na neformálnych opatrova-
teľov)

•	 Odľahčovacia starostlivosť
•	 Podporné skupiny
•	 Uvoľnenie stresu dobrovoľnými pracovnými 

iniciatívami

Nepriame (primárne zame-
rané na starších ľudí)

Vecné:
•	 Všetky domáce a a rezidenčné služby starostlivos-

ti pre starších ľudí
•	 Úprava bývania, technické zariadenia atď.
•	 „Mobilná strava“ (Meels on wheels)
Peňažné
•	 Opatrovateľský príspevok

Tento rámec umožňuje relatívne porovnanie medzi krajinami, po-
rovnanie prístupov v podpornej politike pre neformálnych opat-
rovateľov v rámci politík dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí. 
Môže sa použiť na porovnanie komplexnosti a dostupnosti s hod-
notením jednotlivých opatrení na základe ich finančnej dostup-
nosti (úroveň súkromnej platby) a (ak je známa) úrovni rozširova-
nia. Tento rámec ukazuje aj to, ako rezorty práce, zamestnanosti, 
životného prostredia a imigrácie prispievajú k rozvoju týchto poli-
tík. Nakoniec môže pomôcť vniesť svetlo do otázok ako participa-
tívna demokracia, rovnosť pohlaví alebo inter- a intra-generačná 
rovnosť podporujú správu a riadenie politík neformálnej starostli-
vosti v rámci systémov dlhodobej starostlivosti. 

4.3.4  Hlavné otázky správy a riadenia dobrovoľníctva 

Podľa poslednej práce, zadanej Európskou komisiou (GHK, 2010) 
a podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO, 2011) hlavnými 
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prekážkami v rámci európskeho dobrovoľníctva je zrejme „nez�
hoda medzi potrebami dobrovoľníckych organizácií a ambíciami 
novej generácie dobrovoľníkov“ (GHK 2010:12). ILO rozvinula túto 
problematiku a podľa jej vysvetlenia „Ak má práca dobrovoľníkov 
vybudovanú dôkladnú štruktúr a organizáciu, často sa posilňuje 
a ich skúsenosti prehlbujú, čo si často vyžaduje asistenciu plate�
ných pracovníkov“ (ILO, 2011:5). 

GHK (2010) vidí tri základné rozdiely medzi regulačnými rámcami 
členských štátov, pokiaľ ide o dobrovoľníctvo.

•	 Členské štáty s právnym rámcom, osobitne zameraným na dob-
rovoľníctvo (IT a ES);

•	 Členské štáty bez osobitného právneho rámca, ale kde je dob-
rovoľníctvo regulované alebo riešené v rámci iných všeobec-
ných zákonov (AT, DK, FI, FR, DE, EL, NL, SK6, SE and UK); a

•	 Členské štáty, ktoré sú v procese rozvoja právneho rámca dob-
rovoľníctva (SI).

Význam súčasnej a potenciálnej ekonomickej hodnoty dobrovoľ-
níctva je uznávaný. Podľa tvrdenia ILO (2011) predstavujú dobro-
voľníci pomerne veľký podiel pracovnej sily, až okolo 45 percent 
neziskovej pracovnej sily. Podľa iného globálneho hodnotenia (Sa-
lamon a kol., 2004) sa približne 12% dospelej populácie zaoberá 
dobrovoľníckymi aktivitami; dobrovoľníci predstavujú 20,8 milió-
na platených pracovníkov, pracujúcich na plný úväzok, a prispie-
vajú do svetovej ekonomiky sumou 400 miliárd USD (ILO, 2011). 
Tabuľka č. 4.3 zobrazuje ekonomickú hodnotu dobrovoľníctva na 

6 Na Slovensku sa pripravuje Zákon o dobrovoľníctve, a očakáva sa, že do platnosti vstúpi 
v roku 2012. 
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základe harmonizovanej metodológie (náhradná metóda nákla-
dov) v členských štátoch EÚ.

Tabuľka č. 4.3 Odhadovaná ekonomická hodnota dobrovoľníctva 
v členských štátoch 

% HDP Členské štáty

Menej ako 0.1% SK, PL, EL

Pod 1% BG, CZ, IT, HU, LT, MT, PT, RO and SI

Medzi 1 a 2% BE, FR, DE, IE, LU and ES

Viac ako 2% UK, FI and DK.

Medzi 3-5% AT, NL and SE

Zdroj: GHK, 2010: 11.
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5 Financie a udržateľnosť

Nadväzujúc na širší kontext správy a riadenia a špecifické oblasti 
ich záujmov (napr. neformálna starostlivosť, dobrovoľníctvo) uvá-
dzané doteraz v tejto správe, táto časť sa osobitne venuje niekto-
rým spôsobom riadenia financovania v dlhodobej starostlivosti. 
Skúma niektoré hlavné otázky financovania dlhodobej starostli-
vosti, ako je:

•	 Monitorovanie finančných informácií tam, kde rozdielne systé-
my dlhodobej starostlivosti ešte len vznikajú, a kde rozpočet dl-
hodobej starostlivosti je často fragmentovaný: medzi zdravot-
nou a sociálnou starostlivosťou; medzi centrálnou, regionálnou 
a miestnou úrovňou; a medzi osobami, označenými ako osoby 
so zdravotným postihnutím a staršími ľuďmi so všeobecnejšími 
potrebami starostlivosti.

 
•	 Vytváranie rovnosti medzi jednotlivými službami, namiesto 

toho, aby zdroje financovania alebo body vstupu ovplyvňovali 
podstatu a mravný základ poskytovaných služieb.

•	 Zabezpečenie účinnosti, kde namiesto komplexných reform-
ných projektov boli doteraz len dočasné riešenia.

•	 Prekonať kultúrne špecifické pohľady a silnú verejnú mienku 
o podstate vzťahov medzi štátom, rodinou, zamestnávate-
ľom a jednotlivcami, a obľúbenosť rôznych systémov finan-
covania (napr. zdaňovanie, poistenie, zisťovanie finančnej 
potrebnosti).
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5.1 Verejné výdavky a zdroje

V rámci správy a riadenia v Európe existuje len málo oddelených 
národných systémov alebo rozpočtov na dlhodobú starostlivosť. 
To vytvára problém pre tých, ktorí kontrolujú a plánujú financie, 
kde informácia môže uniknúť do zdravotného alebo sociálneho 
sektora, a ozajstná finančná aktivita a výsledky dlhodobej sta-
rostlivosti zostávajú skryté. Verejné zdroje sa zbierajú z rôznych 
rozpočtov, a žiadna krajina nezaviedla celkom oddelený rozpo-
čet dlhodobej starostlivosti, takže v skutočnosti je pre väčšinu 
z nich ťažké mať jasnú predstavu, koľko sa minie na dlhodobú 
starostlivosť pre starších ľudí. Zo sledovaných krajín je Dánsko 
najbližšie ku integrovanému rozpočtu pre dlhodobú starostlivosť 
na miestnej úrovni. Holandsko a Nemecko sú v tomto pravidle 
výnimkou, s rozdielnymi systémami poistenia dlhodobej starost-
livosti a rozpočtami, ktoré pochádzajú zo Zákona o výnimočných 
medicínskych výdavkoch (NL) a poistenia dlhodobej starostli-
vosti (DE). Nemecké poistenie dlhodobej starostlivosti sa vyzna-
čuje čiastočným pokrytím. Pokrýva len časť, týkajúcu sa služieb 
v ústavnej starostlivosti, žiadne náklady na ubytovanie, a náklady 
na domácu starostlivosť do 10 hodín týždenne a menej tiež nie 
sú hradené. 

Služby dlhodobej starostlivosti ležia na hraniciach medzi zdra-
votnou a sociálnou starostlivosťou, a čerpajú prostriedky 
z oboch systémov. To znamená, že v dlhodobej starostlivosti 
každá krajina uplatňuje rôzne finančné zdroje, financovanie 
a princípy dostupnosti (viď Prístup a rovnosť“ nižšie) ako aj 
rozpočty, ktoré závisia od povahy využívaných služieb. Zdra-
votná starostlivosť sa zvyčajne poskytuje v rámci „povinného“ 
univerzálneho zdravotného poistenia (financovaného obyčajne 
z povinných daní alebo príspevkov sociálneho poistenia), aby 
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bola komplexná, pokiaľ ide o pokrytie populácie, a preto je bez-
platná v čase poskytovania. Na druhej strane služby sociálnej 
starostlivosti často vychádzali zo zákonov o sociálnej asistencii. 
Ako také sa ich financovanie spolieha na výnosy z daní a platieb 
užívateľov a podlieha testovaniu príjmov zohľadňujúcich majet-
kové pomery užívateľa a rodiny. 

Rozdelenie medzi sociálnou a zdravotnou starostlivosťou sa po-
važuje za hlavnú prekážku spoločnej práce v takmer všetkých 
skúmaných krajinách. Udáva sa ako jedna z motivácií v praxi 
pri „presune nákladov“ medzi službami zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti. Príkladom je včasné prepustenie pacientov z ne-
mocnice (UK), napríklad po zavedení DRG systému financovania 
nemocníc (Diagnosis Related Groups – skupiny podľa diagnóz) 
(DE, FR, AT). Vo Fínsku sa mnoho rezidenčných zariadení pre-
menovalo na podporované bývanie, aby mohli obce presunúť 
určitú časť zdravotníckych nákladov do Národnej zdravotnej 
poisťovne. Poistenie pokrýva liečbu v podporovaných býva-
niach, zatiaľ čo v rezidenčných zariadeniach musia tieto nákla-
dy hradiť obce.

Ťažkosti v účtovníctve výdavkov dlhodobej starostlivosti vznika-
jú tiež aj na základe toho, že rôzne zainteresované strany (napr. 
obce alebo regionálne orgány) môžu byť zodpovedné za správu 
a riadenie rôznych zložiek dlhodobej starostlivosti (FR, AT, UK, 
SE, DK, SK). Tabuľka č. 5.1 udáva prehľad odhadov verejných vý-
davkov dlhodobej starostlivosti, kde vidíme, že úroveň výdavkov 
je rôzna. Krajiny ako Dánsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko majú 
oveľa vyššie výdavky (ako percento HDP) ako ostatné krajiny, pri-
čom Francúzsko, Rakúsko a Anglicko patria do strednej skupiny 
a Slovenská republika má najnižší podiel HDP, ktorý vydáva na 
dlhodobú starostlivosť.
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Tabuľka č. 5.1 Výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú starostli�
vosť ako percento HDP vo vybratých krajinách, 
okolo roku 2008

OECD (*) DG ECFIN INTERLINKS

Verejné vý�
davky na 
dlhodobú 
starostli�

vosť, 2008

Verejné 
výdavky 
len na 

zdravotnú 
starostlivo�

sť, 2008

Dlhodobá 
a zdravot� zdravot�zdravot�

�ná sta�
rost-livosť 

spolu

Verejné vý�
davky na 
dlhodobú 
starostli�

vosť, 2007 
(d)

Verejné 
výdavky 
len na 

zdravotnú 
starostli�

vosť

Verejná 
dlhodobá 

a zdra�
votná sta�
rostlivosť 

spolu

Verejné 
výdavky na 
dlhodobú 

starostlivosť 
(e)

AT 1.1 (a) 6.6 (a) 7.7 (a) 1.3 6.5 7.8 1.3

CH 0.8(b) 5.5 (b) 6.3 (b) 0.9 7.4 8.3 0.9

DE 0.9 7 7.9 0.9 7.4 8.3 0.9

DK 1.8(b) 6.2 (b) 8 (b) 1.7 5.9 7.6 2.0

EL n/a n/a � 1.4 5.0 6.4 n/a

ES 0.6 5.6 6.2 0.5 5.5 6.0 0.5

FI 1.8 5.1 6.9 1.8 5.5 7.3 1.0

FR 1.7 7.2 8.9 1.4 8.1 9.5 1.4

IT n/a n/a � 1.7 5.9 7.6 1.7

NL 3.5 6.2 9.7 3.4 4.8 8.2 3.6

SK 0.2 (c) 4.7 (c) 4.9 (c) 0.2 5.0 5.2 0.5

SE 3.6 6.5 10.1 3.5 7.2 10.7 3.5

SI 0.8 5.1 5.9 1.1 6.6 7.7 0.8

UK n/a n/a � 0.8 7.5 8.3 1.2 (f)

Zdroje: OECD (2011); OECD (http://www.oecd.org/health/sha); Huber a kol., 2009; Európ-
ska komisia/ECFIN, 2009; Národné správy projektu INTERLINKS 

Poznámky: (*) Údaje z Medzinárodnej certifikácie Zdravotníckych účtov (ICHA). ‘Verejné 
výdavky na zdravotnú starostlivosť’ zahŕňajú len funkcie HC1 (Liečebná starostlivosť), 
HC2 (Rehabilitačná starostlivosť), HC4 (Prídavné služby ku zdravotnej starostlivosti), 
HC5 (Medicínsky tovar, vydaný ambulantným pacientom), HC6 (Služby prevencie a ve-
rejného zdravotníctva) a HC7 (Riadenie zdravotníctva a zdravotné poistenie). ‘Verejné 
výdavky na dlhodobú starostlivosť’ zahrňuje HC3 (Služby dlhodobej ošetrovateľskej 
starostlivosti – ústavnej, dennej a domácej starostlivosti) a výdavky na dlhodobú soci-
álnu starostlivosť (HC. R.6.1, ktoré zahrňujú služby domácej zdravotnej a rezidenčnej 
starostlivosti pre ľudí s IADL, ktorí potrebujú pomoc); (a) HC3 Len ošetrovateľská dlho-
dobá starostlivosť; (b) HC3 Len ošetrovateľská dlhodobá starostlivosť, údaje z roku 
2007; (c) Údaje z roku 2006; (d) HC3 Výdavky na ošetrovateľskú dlhodobú starostlivosť 
a sociálnu dlhodobú starostlivosť (HC. R.6.1 ); (e) Okolo roku 2009; (f) Len Anglicko.
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Verejné výdavky na dlhodobú starostlivosť a demografické star-
nutie spolu slabo súvisia, ak ho meriame podľa podielu osôb vo 
veku 80+ z celkovej populácie. Pozorovanie nejakého pevného 
vzťahu medzi týmito meraniami je ešte viac zahmlievané existen-
ciou veľkých rozdielov v číslach verejných výdavkoch na dlhodo-
bú starostlivosť, ktoré pochádzajú z rôznych štatistických zdrojov. 
Ako vidíme v ďalších štúdiách (OECD, 2005 a Huber a kol., 2009), 
väčšina verejných prostriedkov sa venuje na ústavnú starostlivosť, 
napriek skutočnosti, že len menšina z osôb starších ako 65 rokov 
využíva starostlivosť v ústavných zariadeniach (nevážený priemere 
populácie 65+ v krajinách EÚ, o ktorých máme informácie, je len 
3,3% – Huber a kol., 2009: 72). Vlastne financovanie ústavnej sta-
rostlivosti je ústrednou témou diskusie o reformovaní systémov 
dlhodobej starostlivosti v mnohých krajinách (viď „Udržateľnosť 
a reforma“ nižšie), ako aj o udržateľnosti systémov dlhodobej sta-
rostlivosti (Európska komisia/ECFIN, 2009). 

Získanie realistického obrazu výdavkov na dlhodobú starostlivosť 
a poradie krajín ďalej komplikuje možnosť určitej úrovne náhrady 
medzi akútnou starostlivosťou a dlhodobou starostlivosťou. V nie-
ktorých krajinách môže byť tendencia ku poskytovaniu dlhodobej 
starostlivosti v akútnych zariadeniach (klasifikovaná ako zdravotná 
starostlivosť) a k poskytovaniu rezidenčnej starostlivosti (klasifiko-
vaná ako sociálna alebo dlhodobá starostlivosť) v iných zariade-
niach. Krajiny, ktoré vydávajú viac na dlhodobú starostlivosť, môžu 
úmerne vynaložiť menej na zdravotnú starostlivosť a naopak. 

Opatrovateľské služby zvyčajne požadujú platby (finančná spoluú-
časť), ktoré musia zaplatiť užívatelia, pričom ak je príjem užívateľa 
nedostatočný, za platbu preberá zodpovednosť sociálna pomoc. 
Odhady súkromných výdavkov (či už platieb užívateľov alebo po-
istného zo súkromného poistenia) v dlhodobej starostlivosti zo-
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stávajú nejasné a sú obavy, či sa dá na ne spoľahnúť. Napríklad 
v závislosti od toho, ako sú navrhované dávky, ako sú obmedzené 
údaje, môže byť ťažké oddeliť časť dávky ktorá sa používa na zapla-
tenie za služby, od pridaného výdavku z vlastného vrecka, alebo od 
platieb nezaevidovaným opatrovateľom (AT). Dostupné čísla však 
ukazujú, že platby užívateľov za ústavnú starostlivosť môžu byť 
dosť vysoké v mnohých krajinách ( viď Huber a kol., 2009).

5.2  Prístup a rovnosť

S rozdielnymi zdrojmi financovania a variabilnými testami opráv-
nenosti sa spájajú početné problémy, a tie sa stávajú základom 
pre nerovnosť poskytovania služieb občanom v Európe. Prístup 
ku dlhodobým službám je podmienený buď len posúdením opat-
rovateľských potrieb a/alebo testovaním príjmov - zistením finan-
čnej potrebnosti (príjem a/alebo majetok, čo sa niekedy označuje 
ako „cielený univerzalizmus“). Príkladom prvého je Švédsko, Ho-
landsko a Dánsko, kde závislé staršie osoby dostávajú podporu 
prevažne vo forme služieb. Rakúsko a Nemecko tiež poskytujú 
dávky len na podklade posúdených potrieb, ale v tomto prípade 
ide o peňažné dávky v hotovosti alebo o peňažné dávky v kom-
binácii so službami. Prístup k dlhodobej starostlivosti v Anglicku, 
Slovenskej republike, Grécku (zamerané na verejné služby pomoci 
v domácnosti pre osamelé osoby s nízkymi príjmami) a Francúzsku 
(finančná spoluúčasť po zistení finančnej potrebnosti) je predme-
tom rôznych foriem zisťovania finančnej potrebnosti. Súkromne 
financované služby fungujú súbežne s týmito možnosťami a tvoria 
k nim alternatívy s rôznym rozšírením v celej Európe.

V Slovenskej republike dávky na kompenzáciu potrieb starších zá-
vislých osôb podliehajú testovaniu príjmov - zisťovaniu finančnej 
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potrebnosti, takže nárok majú len skupiny s nižšími príjmami. Ná-
rok na plnú službu osobnej asistencie (ošetrovateľský príspevok) 
sa obmedzuje na tých, ktorých príjem tvorí 75% priemerného 
platu. Osoby s vyšším platom majú zníženú dávku. Príspevok na 
opatrovanie je tiež predmetom testovania majetkových pomerov 
a berie do úvahy príjem osôb, ktoré potrebujú opateru. Pre opat-
rovateľov s dôchodkom (starší opatrovatelia, ktorí sami dostávajú 
dôchodok) sa príspevok na opatrovateľskú starostlivosť poskytuje 
mesačne ako paušálna suma. 

Vo väčšine krajín je prístup a rovnosť zabezpečená z verejného fi-
nancovania služieb, zatiaľ čo v iných krajinách predpokladajú, že 
ľudia si budú služby financovať sami a verejná podpora zabráni 
tým najchudobnejším vyjsť na mizinu. Aj keď systémy dlhodobej 
starostlivosti môžu byť zhruba charakterizované ako poskytujúce 
dávky a služby len na základe posúdenia potrieb alebo testovania 
príjmov - zistenia finančnej potrebnosti, vo väčšine služieb dlho-
dobej starostlivosti sa vlastne kombinujú oba prvky. Takže zdravot-
ná starostlivosť, poskytovaná v rámci Národnej zdravotnej služby 
NHS (UK) a zdravotné služby, poskytované zdravotnými sestrami 
(FR) sa obe poskytujú na základe potreby, len s obmedzenými fi-
nančnými podmienkami pre posudzovaných užívateľov. Poskyto-
vané dávky a služby posúdeným osobám v Rakúsku a Nemecku len 
málo pokrývajú skutočné potreby. Napríklad v regióne Dolného 
Rakúska osoba, ktorá po posúdení potrebuje 120 hodín starost-
livosti mesačne, má nárok len na maximálne 60 hodín dotovanej 
starostlivosti, a zvyšok musí pokryť užívateľ alebo členovia rodi-
ny. V Nemecku poistenie dlhodobej starostlivosti platí nad značnú 
hranicu posúdených potrieb starostlivosti. Dávka pokrýva len služ-
bu v ústavnom zariadení, a náklady na bývanie necháva na užíva-
teľa. V oboch prípadoch štát môže poskytnúť pomoc navyše na 
zaplatenie za služby, ale obyčajne to podlieha testovaniu príjmov 
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- zisťovaniu finančnej potrebnosti či niekedy dokonca hodnoteniu 
majetkových pomerov (AT a DE). Aj vo Francúzsku, kde posúdenie 
potrieb je uznávané ako všeobecné právo, s tým spojený ošetro-
vateľský príspevok prichádza s finančnou spoluúčasťou na základe 
zistenia finančnej potrebnosti v rozsahu od 10% do 90%.

Zatiaľ čo v zdravotníctve „systémy sociálnej ochrany a súkromné 
zdravotné poistenie pomohli a uspeli v obmedzení nákladov, ktoré 
vynaložili jednotlivé domácnosti“ (Marin a kol., 2009: 15), úroveň 
zdieľania nákladov v dlhodobej starostlivosti je podstatne vyššia. 
Napríklad vo Fínsku užívatelia platili 22,5% celkových nákladov dl-
hodobej starostlivosti, zatiaľ čo v obecných zdravotníckych službách 
tento podiel bol len 4,2% (Klavus & Meriläinen, 2010). Platby užíva-
teľov za ústavnú starostlivosť sa môžu vyšplhať na vysoké percento 
ich príjmov – až do 80% ich dôchodku, plus ošetrovateľský príspevok 
a zameniteľné aktíva v prípade Rakúska (Rodrigues, 2010) – a aktíva 
obyčajne musia byť vyčerpané, aby mala osoba nárok na sociálnu 
asistenciu po zistení finančnej potrebnosti. Na ochranu pred vyso-
kými platbami mnohé krajiny stanovili strop na sumy, ktoré užíva-
telia budú musieť platiť (DK, SE, CH, NL), alebo stanovili minimálne 
množstvo, ktoré si užívatelia môžu ponechať ako osobné výdavky, 
keď prídu do zariadenia opatrovateľskej služby (AT, FI, SK, FR, NL). 
Aj keď sú finančné spoluúčasti stanovené ako fixný podiel príjmu 
(FI, CH), šikmý vzor dlhodobej starostlivosti, smerujúci ku skupi-
nám s nižšími príjmami môže znamenať vysoko regresívne platobné 
štruktúry (Klavus & Meriläinen, 2010), kde platby užívateľa sú pro-
porcionálne vyššie v skupinách s nižšími príjmami. 

Príklad distribúcie platieb, založených na príjmoch v ústavnej sta-
rostlivosti (FI) ukazuje, že interpretácia rovnosti v kontexte financo-
vania dlhodobej starostlivosti môže byť nejednoznačná. (Príklad č. 
8, príloha č. 3). Vo Fínsku je platba stanovená pevnou sadzbou príj-
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mu, užívatelia starostlivosti na všetkých úrovniach príjmov prispie-
vajú rovnakým dielom ich disponibilného príjmu výmenou za viac 
alebo menej rovnaký výber ústavných opatrovateľských služieb. 

Vo Fínsku verejné služby ústavnej starostlivosti používajú najmä 
starší ľudia s nízkymi príjmami a následne sa väčšia časť celkovej 
finančnej zodpovednosti zhromažďuje na nižšom konci distribúcie 
príjmov, čím sa štruktúra platenia stáva veľmi regresívnou. Či už to 
predstavuje ozajstný nedostatok rovnosti alebo nie, nie je to jasné 
natoľko, aby sme z toho mohli vyvodiť záver, a závisí to od pohľadu 
na relatívnu verzus absolútnu nerovnosť, alebo nerovnosti systémo-
vej voči individuálnej. Dalo by sa povedať, že napriek regresívnej po-
vahe celkovej distribúcie je fixná percentuálna schéma platenia ne-
spravodlivá pre starších ľudí s veľmi vysokými príjmami. V súčasnom 
príklade užívateľ služby v najvyššom príjmovom decile platí viac 
ako 3x viac za rovnaké ústavné opatrovateľské služby ako užívateľ 
služby v najnižšom príjmovom decile. Priame platby klientov tvoria 
okolo jednej štvrtiny celkového financovania verejnej ústavnej sta-
rostlivosti. Tri štvrtiny prevádzkových nákladov je financovaných zo 
všeobecných výnosov z daní (Národný ústav pre zdravotníctvo a so-
ciálne veci, 2011). V progresívnom daňovom systéme domácnosti 
s vysokými príjmami sú povinné dávať vyššie finančné príspevky aj 
pomocou tohto finančného mechanizmu. Vo Francúzsku je aj silný 
anti -redistributívny efekt, z dôvodu šikmých finančných stimulov 
uplatňovaných voči užívateľom, aby si najali osobného asistenta, či 
už priamo alebo nepriamo cez agentúru. (Naiditch, 2010).

5.3 Riadiace mechanizmy

Doteraz sme pozorovali mechanizmy, používané na riadenie finan-
covania dlhodobej starostlivosti v európskych krajinách, napríklad:

Allen a kol., 2011Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľad



147

•	 Definícia oprávnenosti/zamerania

•	 Spoluúčasť/poplatok užívateľa

Ďalšie dôležité mechanizmy, používané v riadení financií pre vzá-
jomné prepájanie služieb a uzatváranie zmlúv za účelom lepších 
výsledkov obsahuje:

•	 Spoločné financovanie (Príklad č. 9, príloha č. 3)

•	 Stanovenie cien (používanie stropov a fixných cien)

•	 Obmedzenie prístupu poskytovateľov ku systému

•	 Práca s čakacími listinami

•	 Agenda prevencie (napr. investovanie do prevencie a rehabilitá-
cie v komunite, aby sa znížil dopyt po drahých akútnych a rezi-
denčných opatrovateľských službách - viď Kümpers a kol., 2010)

5.4 Udržateľnosť a reformy politiky

V európskom kontexte uťahovania rozpočtových podmienok môže 
starnutie populácie viesť ku zvýšeným potrebám starostlivosti 
v budúcnosti, čo môže znamenať ďalší tlak na verejné výdavky. 
Fiškálna udržateľnosť systémov dlhodobej starostlivosti je preto 
stredobodom viacerých predikčných procesov (viď Európska ko-
misia/ECFIN, 2009; Oliveira Martins & de la Maisonneuve, 2006; 
Comas-Herrera & Wittenberg, 2003). Znižovanie verejných výdav-
kov v celej Európe a ich dopad na dlhodobú starostlivosť starších 
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ľudí sa nedá predpovedať. Národné predpovede však naznačujú 
rastúcu medzeru medzi potrebami starostlivosti o starších ľudí 
a dostupnosťou finančných zdrojov. Napríklad najnovšia správa 
charitatívnej AGE UK predpovedá, že: 

„Najoptimistickejší scenár je, že národné výdavky poklesnú o 4% 
v reálnych číslach (to predpokladá, že všetky plánovacie odhady 
štátu sú platné, vrátane orgánov, ktoré prideľujú vopred vyhra-
dené financie len na sociálnu starostlivosť). To znamená, že re-
álne výdavky, vynaložené na starostlivosť o starších ľudí, budú 
v roku 2014/15 o £250 miliónov [€285 miliónov] nižšie ako v roku 
2004/05, zatiaľ čo počet ľudí nad 85 rokov sa zvýši o dve tretiny 
(630 000 ľudí).’ (Harrop, 2011: 9)

Na národnej úrovni sa obavy nad udržateľnosťou dlhodobej starost-
livosti vzťahujú nielen na fiškálnu udržateľnosť, (t.j. do akej miery sa 
udržia verejné výdavky), ale aj na to aby sa pre závislé staršie osoby 
zabezpečil prístup k primeranej starostlivosti. Medzi hlavné témy 
celonárodných diskusií o dlhodobej starostlivosti patria:

•	 Ako starnúca populácia a neistota okolo jej budúcej mor-
tality / morbidity ovplyvní verejné výdavky, najmä úči-
nok rastu absolútneho počtu osôb, prichádzajúcich do 
posledného obdobia svojho života (čo sa v ekonomike zdra-
votníctva označuje ako „hypotéza červených haringov“ 

 – viď Felder a kol. 2010) – toto pozorujeme vo všetkých kraji-
nách, a v niektorých až natoľko, že súčasné systémy sa pova-
žujú za finančne neudržateľné (UK, FI, SE). Kritickým bodom je 
stanoviť, či sa pridajú zdravé alebo nezdravé roky života, a do 
akej miery nezdravé roky vedú ku zhoršeniu funkcie.

•	 Ako financovať starostlivosť o starších ľudí – či už ústavnú sta-
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rostlivosť (UK, DE), alebo všeobecnejšie ako verejne podporo-
vať tých, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, ako v prípade 
Slovenskej republiky (viď nižšie).

•	 Ako predchádzať vzniku nedostatkov v zdraví, pretože nefor-
málna starostlivosť sa môže v budúcnosti znižovať (DE, AT) 
a najímanie kvalifikovaného personálu v opatrovateľskom sek-
tore sa môže stať stále ťažším (DK, FR, NL; viď aj Fujisawa & 
Colombo, 2009).

Vo svetle týchto problémov sa uvažuje nad niekoľkými možnos-
ťami reformy. Niektoré z nich sa spoliehajú na postupný prístup, 
vylepšovaním niektorých aspektov súčasných systémov alebo 
posilnením niektorých už zavedených reforiem. Tak Dánsko chce 
zlepšiť efektivitu služieb pomocou voľby užívateľa a trhových me-
chanizmov, alebo pomocou použitia lepších nástrojov na posudzo-
vanie potrieb. Vo Švédsku dosiahla neplatená práca dobrovoľníkov 
pomerne veľkú pozornosť, pretože od dobrovoľníkov sa žiada stále 
väčšia zodpovednosť, čo zvyšuje obavy nad možnou zámenou ne-
dostatočne zdrojovo zabezpečenej verejnej starostlivosti za prácu 
dobrovoľníkov. Niektoré postupné opatrenia, zavedené v minulos-
ti, sa ukázali ako dlhodobo neudržateľné, a odvtedy už boli upravo-
vané. Napríklad zmrazenie množstva dávok (AT, DE) viedlo k erózii 
reálnej hodnoty dávok a stimulovalo užívateľov ku hľadaniu rieše-
ní na neformálnom trhu starostlivosti. 

V niektorých skúmaných krajinách sa diskutuje o hlbších refor-
mách, keď sa uvažuje nad prídavnými zdrojmi financovania. Slo-
venská republika vážne zvažuje zavedenie povinného systému po-
istenia dlhodobej starostlivosti, či už v zdravotnej alebo sociálnej 
starostlivosti. V Anglicku neustále prebieha diskusia o úplnom pre-
pracovaní súčasného systému dlhodobej starostlivosti, v ktorom 
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by sa medzi štátom a jednotlivcom budovalo silnejšie partnerstvo 
(HM Government, 2009). Podobne sa aj niektoré možnosti refor-
my zvažujú v holandskom Zákone o výnimočných medicínskych 
výdavkoch (AWBZ), kde sa hovorí o väčšom spoliehaní na jednot-
livcov (t.j. na súkromné platby). V roku 2007 sa financovanie do-
mácej pomoci presunulo z poistenia dlhodobej starostlivosti na 
holandské orgány, kde služby ako upratovanie v domácnosti už 
nie sú hradené (Glendinning & Moran, 2009; Van der Veen a kol., 
2010). Ďalšie reformy sú oznámené na jar 2011. Znovu sa prvky 
dlhodobej starostlivosti presunuli na miestne orgány. Vo Francúz-
sku očakávaný Zákon o financovaní dlhodobej starostlivosti má 
v úmysle silno sa zamerať na individuálny povinný typ poistenia 
dlhodobej starostlivosti, ktoré by bolo vzájomné, a tak zabezpeče-
né určitým fondom. Úspechy a účinky takýchto stratégií zostávajú 
neznáme, niektoré z nich predstavujú potenciálne možnosti rov-
nosti a prístupu, napr. zvyšovanie dôrazu zodpovednosti/platieb..

Zásadnou pre udržateľnosť diskusie v mnohých krajinách je úloha, 
ktorú hrá neformálna starostlivosť, ktorá vo väčšine európskych kra-
jín aj naďalej predstavuje väčšiu časť dlhodobej starostlivosti, aspoň 
keď sa poskytuje v domácom prostredí (pozri Triantafillou a kol., 
2010). V Rakúsku, Nemecku a Francúzsku boli systémy dlhodobej 
starostlivosti nastavené ako doplnok ku starostlivosti poskytovanej 
rodinou a motivované udržaním výdavkov (aj keď to nebolo expli-
citne stanovené). Rastú však obavy z toho, koľko starostlivosti budú 
vedieť rodiny poskytnúť, a ako dlho, pretože samotní opatrovatelia 
budú starnúť a budú viac izolovaní. Toto zas môže klásť väčší tlak na 
systémy verejnej sociálnej ochrany a zvyšovať nedostatky v poskyto-
vaní starostlivosti, ktoré už v mnohých krajinách existujú.

Finančná udržateľnosť dlhodobej starostlivosti závisí tiež od stup-
ňa, do akého ostatné zložky sociálnych služieb dlhodobej starost-
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livosti budú integrované do komplexných reformných krokov. Prí-
klady jednotlivých krajín ukazujú na rôzne možnosti spoločných 
zdrojov financovania: 

•	 Grécka národná správa vyzdvihuje význam integrácie zdravot-
nej a sociálnej starostlivosti na miestnej úrovni.

•	 Švajčiarsko udáva, že federálna vláda sa odvoláva na manaž-
ment prípadov ako prostriedku na zlepšenie spolupráce medzi 
ambulantnou a ústavnou starostlivosťou, ako aj medzi medi-
cínskymi a sociálnymi službami.

•	 Švédska spoločnosť „Tio Hundra“ má zmluvy s okresnými orgán-
mi (zodpovednými za ošetrovateľskú a nemocničnú starostlivosť) 
a so samosprávou (zodpovednou za sociálnu starostlivosť).

•	 V Anglicku sa využívanie iniciatívy „Total Place“ v sociálnych 
rozpočtoch snaží presunúť rozhodnutia o platení dávok na 
miestnu úroveň, a sociálne výdavky zakomponovať do spoloč-
ných rozpočtov podľa oblastí. 

Národné vlády začali aj podporovať rôzne formy podporných mecha-
nizmov miestnej spolupráce v integrovanej dlhodobej starostlivosti:

•	 Holandsko uvádza spoluprácu medzi centrálnym štátom a ob-
cami, sociálnymi organizáciami a korporáciami bývania. V Ho-
landsku sa vyvíjajú a implementujú tzv. „štandardy starostli-
vosti“. Na základe existujúcich smerníc a konsenzu sa potreby 
popisujú a nakupujú čo najskôr, a aj sa rozhodne, ako sa budú 
poskytovať. V súčasnosti existujú štandardy pre diabetes, 
CHOCHP a manažment kardiovaskulárneho rizika. Štandar-
dy pre starostlivosť o ľudí s demenciou vypracuje Holandská 
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asociácia pre Alzheimerovu chorobu a Vilans. Táto štandarda 
starostlivosti spája v sebe akútnu starostlivosť, dlhodobú a so-
ciálnu starostlivosť.

•	 Fínsko sa rozhodlo zlepšiť aktívnu účasť klientov v plánovaní 
primeranej starostlivosti.

•	 Osobitná pozornosť vo Veľkej Británii sa v službách dlhodobej 
starostlivosti venuje spoločnému zadávaniu služieb a vytvára-
niu poskytovateľov integrovanej starostlivosti.

 
•	 Slovensko urobilo krok vpred v správe a riadení integrácie zdô-

raznením prvkov integrovaného systému dlhodobej starostli-
vosti v novej legislatíve. 

Medzi investíciami do prevencie a rehabilitačnými službami pre 
starších ľudí je dôležité prepojenie a udržateľnosť dlhodobej 
starostlivosti v budúcnosti je v krajinách EÚ stále viac uznávaná 
(Kümpers a kol., 2010). Zakotvenie prevencie a rehabilitácie do ná-
rodných systémov má potenciál znížiť dopyt finančne náročnejšej 
akútnej a ústavnej starostlivosti. Kroky ku dosiahnutiu postupov, 
viac založených na prevencii, vidíme v mnohých krajinách EÚ, kde 
sa preventívne opatrenia začínajú včleňovať do politiky a legis-
latívy: napr. v Dánsku sú právne vynútené preventívne návštevy 
v domácnosti ľudí starších ako 75 rokov a v Anglicku Ministerstvo 
zdravotníctva vydalo Národné smernice o rozvoji preventívnych 
intervenčných postupov u starších ľudí. 

Väčšina týchto iniciatív v prevencii a rehabilitácii, ale aj v poskyto-
vaní integrovanej starostlivosti všeobecne je však vo forme malých 
časovo ohraničených pilotných projektov. Iniciatívy pre starších 
ľudí zostávajú zraniteľné voči sprísneným národným rozpočtom 
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a ich „skráteniam“, pretože krátkodobé účinky sa dajú ťažko očaká-
vať a slabo dokazovať (alebo: tvorcovia politík nie sú presvedčení 
o hodnote účinkov). Preto potrebujeme ďalšie dôkazy, ktoré často 
len ťažko potvrdzujú vplyv preventívnych a integrovaných postu-
pov, a o tých by sa malo stále hovoriť, aby si tieto opatrenia získali 
dôveru občanov, šírili preventívne postupy v celom systéme, a do-
siahli výsledný prínos vynaložených nákladov.

Napriek týmto informáciám, mnohé postupy, ktoré sa rozvíjajú, 
aby sa zabezpečila udržateľnosť, často vyzerajú trochu obmedze-
né, vzhľadom na svoj rozsah a/alebo podobu s politikami, ktoré sa 
v minulosti používali na podobné účely, a nie vždy boli úspešné. 
To vyvoláva otázku dlhodobejšiu, či bude potrebná dôkladnejšia 
diskusia a reforma vo všetkých zúčastnených krajinách, ak sa má 
vyhovieť všetkým tlakom v budúcnosti. Jedným príkladom je zaují-
mavý pokus na začatie takejto diskusie, ktorý sa objavil v Anglicku 
v národnej „Veľkej diskusii o starostlivosti“ (viď http://interlinks.
euro.centre.org/model/Príklad/BigCareDebate), a je možné, že 
všetky európske krajiny budú musieť nájsť spôsoby, ako začať 
možno veľmi komplikované rozhovory s verejnosťou o budúcom 
financovaní. 

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



154

6 Závery 

Úvodná hypotéza konzorcia INTERLINKS bola, že systémy dlhodobej 
starostlivosti v Európe ešte len vznikajú, a niektoré krajiny pristupujú 
k výzvam rýchlejšie ako ostatné. Súvisiace predpoklady boli vyzdvi-
hnuté s ohľadom na prevenciu a rehabilitáciu v dlhodobej starostli-
vosti (Kümpers a kol., 2010), neformálnu starostlivosť (Triantafillou 
a kol., 2010) a zabezpečenie kvality (Nies a kol., 2010). Keď sa poze-
ráme na súvisiacu problematiku v oblasti správy, riadenia a financo-
vania dlhodobej starostlivosti na hraniciach medzi zdravotnou a so-
ciálnou starostlivosťou, dojem čiastočne zanedbávaného budovania 
verejných sociálnych politík je stále silnejší.

Komplexný a fragmentovaný mix politických zodpovedností, finan-
čných mechanizmov, poskytovateľov služieb a nákupcov sa obja-
vuje v celom rade oblastí a administratívnych úrovní:

•	 V celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,

•	 V rozdelení nemocničnej a komunitnej starostlivosti,

•	 V rozdelení zdravotnej a sociálnej starostlivosti,

•	 Vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore, a

•	 Vo formálnom a neformálnom sektore, vrátane idiosynkratic-
kého fenoménu, ako je rastúca úloha pre migrujúcich pracovní-
kov v niektorých krajinách a jednotlivcov, kupujúcich a navrhu-
júcich svoje vlastné formy podpory. 
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Tak ako zobraziť správu a riadenie dlhodobej starostlivosti a s tým 
súvisiace rozdiely a spoločné znaky v Európe, ďalším cieľom tejto 
správy bolo podať prehľad o tom, čo je doteraz neznáme. Primár-
nym cieľom údajov dlhodobej starostlivosti je informovať a pra-
covať v rámci národného systému, a tak potreba štandardizácie 
v európskych krajinách by nemala byť preceňovaná. V procese 
zbierania údajov pre túto správu sa však objavili nasledovné ne-
dostatky v celonárodných údajoch:

•	 Počet ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti. Tieto údaje sú 
výsledkom rôznych meraní v jednotlivých krajinách a medzi nimi, 
a nie vždy sú rozčlenené podľa veku štandardným spôsobom.

•	 Výdavky na dlhodobú starostlivosť, najmä tam, kde sú rozpoč-
ty rozdeľované na vládnych úrovniach, a na úrovni zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti (ako aj rýchlejšie monitorovacie pro-
cesy, pretože údaje o výdavkoch na dlhodobú starostlivosť sú 
často neaktuálne).

•	 Prijímatelia dlhodobej starostlivosti, individuálni užívatelia 
a charakteristika služieb, ktoré dostávajú

•	 Poskytovatelia neformálnej starostlivosti, úroveň starostlivosti, 
ich charakteristika (vek, pohlavie, národnosť), či už sú platení 
alebo neplatení, druh a dĺžka trvania poskytovaných služieb.

•	 Podrobnosti o poskytovanej dlhodobej starostlivosti v súkrom-
nom sektore a výsledkoch užívateľov. Výskum a údaje z verejne 
poskytovaných služieb sa zdajú byť ľahšie dostupné. 

Z pohľadu porovnania je zvlášť významné, že základné údaje o poč-
te (možných) prijímateľov dávok, komplexné údaje o výdavkoch 
a zapojených odborníkoch je stále na úrovni „kvalifikovaného od-
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hadu“. Je to čiastočne kvôli ťažkostiam a rozdielom v definíciách, 
ale znovu to poukazuje na problémy „na styčných rozhraniach“ 
medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou ako aj charakteris-
tický význam neformálnej starostlivosti. 

Avšak napriek tejto zložitosti a napriek dlhodobým problémom 
okolo fragmentácie služieb, nízkeho postavenia (dokonca vôbec 
nezaznamenaného) a podfinancovania zaznamenávame aj pozi-
tívny vývoj, a to: 

•	 Politika kladie oveľa väčší dôraz na rozvoj viac spoločných prí-
stupov ku poskytovaniu dlhodobej starostlivosti.

•	 Rastúce uvedomenie potreby riešiť historické nedostatky vo 
financovaní a reformu systému, aby sa stal finančne udržateľ-
ným, vrátane nových princípov financovania.

•	 Rastúci dôraz na hľadanie najlepšej kombinácie verejného a súkrom-
ného poskytovania za účelom udržania nákladov a zlepšenia kvality.

•	 Väčšie uvedomenie si potreby podporovať rodinných opatrovateľov.

•	 Väčší dôraz na výber a kontrolu jednotlivcov a rodín.

V závislosti od historického vývoja a kultúry rôznych národných 
systémov však zostávajú ešte početné napätia, ktoré je potrebné 
riešiť a nájsť medzi nimi rovnováhu:

•	 Používanie trhových mechanizmov na stimuláciu väčšej mož-
nosti voľby a konkurencie, a zároveň zabezpečenie dostatočnej 
spolupráce a schopnosti uplatniť celo systémový prístup.

•	 Rôzne úlohy a funkcie, ktoré sa musia vykonať na rôznych ná-
rodných, regionálnych a miestnych úrovniach.
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•	 Prínos formálnej a neformálnej sféry starostlivosti (vrátane toho, 
ako najlepšie podporovať rodinných opatrovateľov, vyvinúť prí-
stup založený na partnerstve alebo spoločnom poskytovaní sta-
rostlivosti a uznať prínos, ktorý predstavujú migrujúci pracovníci).

•	 Rôzne úlohy a povinnosti (vrátane financovania) štátu, rodiny 
a jednotlivca v starnúcej spoločnosti.

•	 Dohliadať na zabezpečenie kvality vo všetkých aspektoch po-
skytovania dlhodobej starostlivosti, a zároveň udržať výdavky, 
aby sa vyhovelo utiahnutým národným rozpočtom.

•	 Zabezpečiť udržateľnú pracovnú silu v dlhodobej starostlivosti, 
pokiaľ ide o objem a kvalifikáciu.

•	 Dohliadať na zakomponovanie prevencie a rehabilitácie do po-
skytovania dlhodobej starostlivosti v krajinách, ktoré tradične 
majú sklon zameriavať sa na financovanie akútnej a ústavnej 
starostlivosti. 

•	 Integrovať a upraviť rôzne finančné, legislatívne a organizačné 
systémy, relevantné pre pohodu starších ľudí.

V reakcii na vzniknutú situáciu zúčastnené krajiny vypracovali rad 
odpovedí, ktoré sú zhrnuté v hlavnej časti tejto správy, vrátane na-
sledovných tém, ktoré môžu byť považované za pozitívny postoj:

•	 Väčšia viditeľnosť otázok dlhodobej starostlivosti. Ide o otáz-
ku uznania potreby reformy a re-konceptualizácie dlhodobej 
starostlivosti na národnej úrovni, vrátane verejných konzultácií 
ohľadne významu dlhodobej starostlivosti v národných kontex-
toch, otázku identifikácie zainteresovaných činiteľov a otázku 
prehľadu finančných možností do budúcnosti (NL, DE, FI).
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•	 Budovanie zreteľných systémov financovania a administratív-
nych systémov správy a riadenia pre dlhodobú starostlivosť, 
napríklad oddelené procesy zdaňovania alebo sociálneho pois-
tenia a posudzovania (DE, ES, FR, AT, NL).

•	 Vypracovanie strategickejších prehľadov dlhodobej starostli-
vosti a platformy pre zdieľanie miestnej dobrej praxe na regi-
onálnej úrovni (DE, DK, NL). 

•	 Zvýšený význam trhu v dlhodobej starostlivosti spolu s rastúcim 
mixom poskytovateľov, súťažiacich o verejné aj súkromné finan-
covanie, preukázali rozporné výsledky. Našli sa však nedostatky, 
ktoré viedli ku komplementárnym opatreniam a vytvoreniu (čas-
to miestnych) riadiacich mechanizmov na zabezpečenie kvality 
a riadenia primeraných služieb pre osoby s najväčšími potreba-
mi, napr. súťaže vo verejných obstarávaniach alebo peňažné dáv-
ky, kombinované s vyššou úrovňou poradenstva a/alebo manaž-
mentu prípadov (všetky krajiny rôznymi spôsobmi). 

•	 Širšie zakomponovanie problematiky opatrovateľov do vládnej 
politiky a legislatívy, vrátane Zákonov o národných stratégiách, 
zamestnanosti a rovnosti opatrovateľov. Opatrovatelia by mali 
byť včlenení do národnej legislatívy vo väčšine krajín, zapoje-
ných do tejto štúdie (DE, UK, AT, SE, FI, NL).

•	 Priame platby a iné dávky, ktoré sú navrhnuté tak, aby umož-
ňovali väčšiu možnosť voľby a flexibility v podporných službách 
individuálnej starostlivosti. Aj v tomto prípade sa nedostatky 
a negatívne výsledky riešia pomocou prídavných opatrení, nap-
ríklad zmena a doplnenie zákonných nedostatkov, týkajúcich 
sa usporiadania existujúcej neformálnej starostlivosti s migru-
júcimi pracovníkmi, aby sa zabezpečila lepšia informovanosť 
a podporili menej byrokratické procesy (AT, IT, DE).
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•	 Motivácia partnerstiev medzi zdravotnou a sociálnou starostli-
vosťou na miestnej úrovni, ktoré sú základom pre zabezpečenie 
rozvoja kvalitných preventívnych a rehabilitačných služieb, sa rieši 
financovaním integrovaných pilotných iniciatív alebo zavedením 
spoločných zdravotno-sociálnych rozpočtov. Problémom takých 
iniciatív je často ich krátkodobý charakter alebo skutočnosť, že na-
riadenia sa menia príliš rýchlo na to, aby umožnili kultúrnu zmenu.

•	 Väčšie investície do krátkodobých a prechodných rehabilitač-
ných služieb, ktoré majú za cieľ zlepšovať dráhy pacientov, 
znižovať dopyt po akútnych posteliach a zlepšovať efektivitu 
nákladov systému, ako sú napr. jednotky komplexného geriat-
rického posudzovania a rehabilitácia (AT) či umožnenie krátko-
dobých rehabilitačných programov (DE, UK, NL).

•	 Väčšia úloha správy a riadenia pre užívateľov služieb a opatrovate-
ľov, ktoré umožnia poskytovateľom starostlivosti odpovedať na reál-
ne potreby starších ľudí. Väčšie zapojenie užívateľov a opatrovateľov 
sa inkorporuje do systémov kvality, návrhov služieb a hodnotenia. 

•	 Vytvorenie indikátorov kvality, špecifických pre ochorenie a zame-
raných na dráhy (pre diabetes, mozgovú príhodu, CHOCHP, zlyha-
nie srdca atď.) alebo vytvorenie národných stratégií pre osobitné 
chorobné stavy (demencia). Tieto vízie, smernice a indikátory majú 
potenciál riešiť prepojenia a spoločné hranice medzi zdravotnou 
a sociálnou starostlivosťou a medzi rôznymi typmi organizácií a zain-
teresovanými stranami, zapojenými do dlhodobej starostlivosti. 

Táto správa je doplnená internetovou stránkou projektu INTERLINKS 
(viď http://interlinks.euro.centre.org/project). Konkrétne kritické 
prehľady podrobných národných príkladov v časti „Rámce dlhodobej 
starostlivosti“ dávajú jasnejší a aktuálnejší obraz „efektivity“ a „posky-
tovania hodnôt za peniaze“ u špecifických intervenčných postupov.
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6.1 K spoločnému európskemu programu?  
 Budúci výskum a politika

Kľúčovým prvkom projektu INTERLINKS nie je len európsky pre-
hľad, poskytnutý v jednotlivých správach, ale tiež validácia nálezov 
prostredníctvom „Vypočúvacieho výboru“ európskych odborníkov 
a prierezových európskych organizácií. Po prečítaní predbežnej 
správy vypracoval Vypočúvací výbor projektu INTERLINKS celý rad 
odporúčaní pre budúci výskum a politiku:

1) Časť 3 tejto správy naznačuje, že sa urobil pokrok v kvalite, do-
stupnosti a porovnateľnosti údajov – ale že poskytnúť zmys-
luplné medzinárodné porovnania zostáva stále ťažké. V bu-
dúcnosti môže byť takýto dostupný a praktický súbor definícií 
a spoločných prístupov dôležitým nástrojom výskumu a politi-
ky. V praxi bude možno potrebné dosiahnuť vyváženosť medzi 
pomocnými medzinárodnými porovnaniami a zabezpečením 
toho, že údaje budú užitočné aj na národnej úrovni. 

2) Aj keď projekt INTERLINKS zahŕňa široký rozsah partnerov, väč-
šina praktických príkladov, citovaných tu aj inde v projekte, po-
chádza z krajín s rozvinutejšími prístupmi a systémami ako sú 
ostatné krajiny v rámci medzinárodnej úrovne. V budúcnosti 
bude možné pracovať s agentúrami ako je WHO alebo OECD za 
účelom poznania skúseností krajín, ktoré len začínajú rozvíjať 
dlhodobé systémy starostlivosti.

3) Celkovo národné správy, z ktorých vychádza tento prehľad, sa 
pomerne málo odvolávajú na použitie technológie, ktorá dodá-
va lepšiu hodnotu za peniaze, a to môže byť ďalšou bohatou ob-
lasťou pre budúci výskum a politiku (viď http://interlinks.euro.
centre.org/project pre niektoré vznikajúce príklady v praxi).
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4) Aj keď projekt Interlinks vymenoval niektoré sľubné príklady 
v praxi, často je relatívne málo formálnych údajov ohľadne efek-
tivity a hodnoty za peniaze – a to vyzerá ako akútny nedostatok.

5) Národné správy boli napísané a validované od roku 2009, ešte 
pred dopadom následných škrtov vo verejných výdavkoch. Aj 
keď mnoho krajín už rozmýšľalo nad financovaním v budúcnos-
ti, ďalší výskum by mohol pomôcť spoznať dopad celosvetovej 
recesie na správu a riadenie dlhodobej starostlivosti.

6) Niektoré postupy, vznikajúce za účelom zabezpečenia finan-
čnej udržateľnosti, uvedené v časti 5 tejto správy, sa zdajú rela-
tívne obmedzené vo svojom rozsahu, príliš ašpiratívne a/alebo 
podobné predchádzajúcim politikám. Vzhľadom na rýchlo sa 
meniacu demokraciu, je možné, že diskusie v budúcnosti budú 
musieť byť hlbšie, a budú sa vracať k základným princípom ži-
vota, ktorý chceme spolu žiť, budú sa vracať k tomu, ako si ce-
níme starších ľudí, aký druh podpory chceme a ako sme pripra-
vení zaplatiť za poskytnutie. Napomáhanie takýmto diskusiám 
na národnej i medzinárodnej úrovni preto môže byť kľúčovou 
úlohou politiky. 

Napriek významným národným a kultúrnym rozdielom, zúčastne-
né krajiny čelia podobným otázkam a hľadaniu riešení – a spoločná 
dobrá prax, poučenia zo skúseností a možné neúmyselné následky 
na úrovni EÚ sa stávajú dôležitejšie ako nikdy predtým. 
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Príloha č. 1: Rýchly prehľad literatúry na úrovni EÚ

Vyhľadávacie kritériá a rozsah

Tento dokument podáva výsledky rýchleho prehľadu literatúry 
o otázkach správy, riadenia a financovania na úrovni Európskej 
únie vykonaného súbežne s národnými správami. Vyhľadávania 
vychádzali z knižničných databáz WHO a OECD (WHOLIS a Source-
OECD a knižnica OECD), ako aj z Výskumných dokumentov o eko-
nomike (RePEc) a databáz Siete výskumu sociálnych vied (SSRN). 
Vyhľadávanie sa uskutočnilo vo februári 2010, za použitia nasle-
dovných kľúčových slov (alebo ich kombinácie): dlhodobá starost-
livosť, sociálna starostlivosť, starostlivosť o starších ľudí, správa 
a riadenie financovania, výdavky, financovanie a reformy. Tento 
rýchly prehľad obsahuje dokumenty EÚ, články a správy, ktoré sa 
venujú otázkam správy, riadenia a financovania dlhodobej starost-
livosti závislých starších osôb. V rámci každej z týchto širokých ob-
lastí sa vyhľadávania zamerali najmä na:

•	 Formy regulácie správy a riadenia (napr. nastavenie nových 
štruktúr správy a riadenia);

•	 Modernizácia organizácie a manažmentu dlhodobej starostlivosti;

•	 Systémy financovania dlhodobej starostlivosti;

•	 Verejno-súkromný mix správy, riadenia a financovania;

•	 Odhady a projekcie verejných výdavkov do dlhodobej starostli-
vosti a jej impulzy.
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Kritériá pre zaradenie pre účely rýchleho prehľadu literatúry boli 
nasledovné:

•	 Mali by mať porovnateľný rozsah (literatúra týkajúca sa výhrad-
ne alebo väčšinou národných prípadov sa nebrala do úvahy) 
alebo prístup z hľadiska EÚ k subjektom pôsobiacim v oblasti 
dlhodobej starostlivosti;

•	 Žiaduce boli systematické prehľady;

•	 Preferencie literatúry s dopadom na politiku alebo týkajúcej sa 
celkových trendov alebo analýzy, navyše akademická literatúra 
o zoskupení krajín okolo modelov poskytovania dlhodobej sta-
rostlivosti alebo organizácie;

•	 Publikované po roku 2000, s uprednostnením najnovších doku-
mentov (napr. zaradili sa len najnovšie Správy o starnutí z Eu-
rópskej komisie);

•	 Dostupný súhrn a celý text v anglickom jazyku.

Odkazy, získané z rýchleho skenu literatúry, sú uvedené v zozname 
odkazov. Stručné súhrny týchto odkazov – hlavné zistenia, zamera-
nie a kľúčové slová – sú uvedené v tejto časti. 

Napokon, príloha č. 1 poskytuje prehľad súčasných a projektova-
ných verejných výdavkov na dlhodobú starostlivosť v európskych 
krajinách podľa niektorých zdrojov analyzovaných v tomto materiáli.

Zistenia z vybraných publikácií

Zo skúmaných publikácií (viď Odkazy na literatúru) boli vybraté tie, 
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ktoré boli považované za najviac relevantné z hľadiska problema-
tiky správy, riadenia a financovania a stručnejšia analýza týchto 
zistení je uvedená nižšie, spolu s kľúčovými slovami.

Zdroj

Lundsgaard, J. (2005) “Smerovanie a možnosti voľby spotrebiteľa 
v dlhodobej starostlivosti o staršie osoby”. Pracovné dokumenty  
o zdravotníctve OECD Č. 20, OECD, Paris.

Kľúčové slová: Dávky v hotovosti, možnosti voľby pre užívateľa, 
neformálna starostlivosť.

Rozsah: Prehľad dávok na starostlivosť v krajinách OECD, rozlišu-
júcich medzi príspevkom na opatrovanie a na osobnú asistenciu 
a analýza ich následkov pre voľbu užívateľa dlhodobej starostlivosti.

Zistenia: Autor uvádza zlepšenie možnosti voľby užívateľa ako 
spôsobu riešenia a úpravy aspektov kvality starostlivosti, najmä 
tých, ktoré sa týkajú užívateľov, ale ktoré sa dajú ťažko modelo-
vať alebo kvantifikovať. Mechanizmy na zvýšenie voľby užívateľa 
prostredníctvom dávok môžu byť spájané s podporou neformál-
nej starostlivosti: nielen prijímatelia dávok majú niekedy dovole-
né kompenzovať neformálnych opatrovateľov, ale dávky sa môžu 
poskytovať priamo opatrovateľom – príspevky na opatrovateľskú 
starostlivosť. Hotovosť je uprednostňovaná forma štátnej podpory 
závislých osôb nad službami v mnohých krajinách (napr. Nemecko) 
a aj keď sa vyskytujú obavy z kvality starostlivosti a zneužívania 
starších ľudí, aktuálnych nedostatkov kvality je málo, a najväčším 
problémom môžu byť preťažení opatrovatelia. 
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Rovnako sa pozornosť sústreďuje na fiškálne dopady a dopady 
týchto dávok na trh práce, a aj keď platenie neformálnym opatro-
vateľom môže umožniť prístup k väčšiemu množstvu zdrojov (ne-
formálni opatrovatelia), ktorý zvyšuje hodnotu za peniaze, môže 
to mať aj vedľajšie účinky. Peňažné dávky môžu účinkovať ako de-
motivácia k nástupu do platenej práce alebo viesť k tvorbe trhov 
neformálnych opatrovateľov. 

Zdroj

OECD (2005) Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí. Paríž: OECD.

Kľúčové slová: Správa a riadenie, financovanie, reforma, výdavky, 
verejno-súkromný mix, možnosti voľby pre užívateľa.

Rozsah: Porovnávacia analýza politík dlhodobej starostlivosti  
v krajinách OECD venovaná hlavným otázkam politiky, ako aj naj-
novším reformám, trendom v politike a údajom (napr. prijímatelia 
dávok a výdavky).

Zistenia: Pokiaľ ide o otázky výdavkov, táto kniha poukazuje na 
niektoré faktory, ktoré môžu vysvetľovať rozdiely v úrovni výdav-
kov medzi jednotlivými krajinami, menovite rozdielne verejno-sú-
kromné mixy a „amenity“, ktoré sú zahrnuté v ústavnej starostli-
vosti. Ústavná starostlivosť predstavuje najväčšiu finančnú záťaž 
na rodinné aj verejné zdroje.

Kniha analyzuje aj súčasné opatrenia na zvýšenú orientáciu na 
spotrebiteľa a na väčšiu možnosť voľby v dlhodobej starostlivosti, 
najmä v domácej starostlivosti: osobné rozpočty a zamestnanosť 
opatrovateľov, platby osobám, ktoré potrebujú starostlivosť a plat-
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by neformálnym opatrovateľom ako forma príjmu. Tieto opatrenia 
súvisia s rozvojom viac diverzifikovaného sektora dlhodobej sta-
rostlivosti (lebo dávky a osobné rozpočty sú obyčajne rozhodnutia 
podľa dopytu) a podporou neformálnej starostlivosti.

Uvedené sú aj reformy vo financovaní systémov dlhodobej starost-
livosti, od zavedenia „univerzálnych“ verejných schém (od schém 
sociálneho poistenia v Nemecku a Luxembursku po daňový systém 
príspevkov v Rakúsku) po reformy vykonané v existujúcich systé-
moch (napr. dôslednejšie zacielenie vo Švédsku).

Zdroj 

Oliveira Martins, M. J. and C. de la Maisonneuve (2006) Spúšťacie 
mechanizmy, týkajúce sa verejných výdavkov v zdravotnej a dlho�
dobej starostlivosti: Integrovaný prístup. Paríž: OECD (Ekonomické 
štúdie OECD, Č. 42).

Kľúčové slová: Výdavky, projekcia výdavkov, ekonometrické modely.

Rozsah: Simulácia budúcich výdavkoch na zdravotnú a dlhodobú 
starostlivosť v krajinách OECD (do roku 2050), zahrňujúce súbor sce-
nárov, týkajúcich sa budúcej demografie, závislosti v staršom veku, 
jednotkových nákladov a dostupnosti neformálnej starostlivosti.

Zistenia: Dokument uvádza niektoré z hlavných spúšťacích me-
chanizmov výdavkov v dlhodobej starostlivosti: vplyv demogra-
fických (vrátane zdravotného stavu starších ľudí) a nedemogra-
fických faktorov, napr. odkázanosť na neformálnu starostlivosť 
a jednotkové náklady (v tomto dokumente ide najmä o platy a 
produktivitu v opatrovateľskom sektore). Vplyv demografických 

Allen a kol., 2011Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľad



179

faktorov môže výdavky takmer zdvojnásobiť (viď tabuľku č. A1 
v prílohe č. 1), ale dopad na výdavky by bol väčší v scenári, kto-
rý predpokladá vyššie jednotkové náklady (ktoré autori predpo-
kladajú za veľmi pravdepodobný scenár, ak vezmeme do úvahy 
opatrovateľský sektor náročný na pracovnú silu a znížený rozsah 
nárastu produktivity) alebo zníženú dostupnosť neformálnej sta-
rostlivosti.

Pokiaľ ide o výpočet profilov vekových výdavkov, tieto zostávajú 
relatívne paušálne, až do vekovej skupiny 65-69 a stúpajú expo-
nenciálne v starších vekových skupinách. Podiel závislých osôb sa 
ale zdá byť pomerne jednotný vo všetkých krajinách. 

Zdá sa, že ekonometrické modelovanie výdavkov potvrdzuje po-
mer účasti vekovej skupiny 50-64 rokov ako dobrý ukazovateľ do-
stupnosti neformálnej starostlivosti a naznačuje, že elasticita príj-
mu môže byť malá (t.j. že vyšší príjem by veľmi neovplyvnil dopyt 
po starostlivosti alebo lepšej starostlivosti).

Zdroj

Burau, V., Theobald, H. and Blank, R. (2007) Riadenie domácej sta�
rostlivosti: prierezové národné porovnanie. Cheltenham: Edgar Elgar.

Kľúčové slová: Správa a riadenie, neformálna starostlivosť, domá-
ca starostlivosť, verejno-súkromný mix, pohlavie. 

Rozsah: Porovnávacia analýza správy a riadenia domácej starost-
livosti (vrátane neformálnej starostlivosti) v Estónsku, Taliansku, 
Japonsku, Nemecku, Novom Zélande, Veľkej Británii, Švédsku, Ho-
landsku a USA. 
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Zistenia: Autori podávajú analýzu niektorých aspektov napä-
tých vzťahov medzi štátom, trhom a rodinou v správe a riadení 
domácej starostlivosti, pričom mapujú predstavy a inštitúcie, 
ktoré rámcujú správu a riadenia domácej starostlivosti. Pouka-
zujú na fragmentáciu správy a riadenia (medzi rôznymi oblas-
ťami – zdravotnej a sociálnej starostlivosti – a úrovňami správy  
a riadenia – národná a miestna úroveň – a poskytovateľmi – ve-
rejní a súkromní poskytovatelia) ako jednej zo základných pre-
kážok lepšej výkonnosti domácej starostlivosti. Táto fragmen-
tácia sa pozoruje v oblasti poskytovania, ale tiež v rozpočtoch 
a právnych úpravách. 

Možnosť voľby pre užívateľa je jednou z tém, ktorým sa venu-
je táto kniha, a zatiaľ čo niektoré krajiny umožňujú výber medzi 
službami starostlivosti (t.j. medzi rôznymi poskytovateľmi), ďalšie 
rozširujú túto možnosť voľby aj na neformálnu starostlivosť (napr. 
Nemecko a Taliansko). Rozdiely medzi krajinami odrážajú rozdiely 
v režimoch starostlivosti (kultúrne kontexty), sociálnych zariade-
niach, a vo vzájomnom pôsobení medzi rôznymi úrovňami sprá-
vy a riadenia. Fragmentácia môže obmedzovať rozsah riadiacich 
opatrení (napr. autonómia švédskych obcí sa premieta do miest-
nych variácií, pokiaľ ide o možnosť výberu medzi poskytovateľmi 
a tak obmedzuje národné smernice alebo ciele politiky), zatiaľ čo 
súdržnosť môže pôsobiť ako hybná sila pre správu a riadenie. Cel-
kovo autori uvádzajú trend rozdielnej správy a riadenia domácej 
starostlivosti medzi skúmanými krajinami.

Domáca starostlivosť je výrazne rodová oblasť správy a riadenia, 
a zatiaľ čo udržateľnosť žien ako neformálnych opatrovateľov je 
kľúčom v agende mnohých tvorcov politík, Lisabonská agenda 
môže ukladať ďalšie úlohy a zvyšovať potrebu služieb formálnej 
starostlivosti.
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Zdroj

Pavolini, E. and Ranci, R. (2008) „Reštrukturalizácia sociálneho štá-
tu: reformy dlhodobej starostlivosti v krajinách Západnej Európy“ 
v: Journal of European Social Policy, Vol 18(3): 246-259.

Kľúčové slová: verejno-súkromný mix, správa a riadenie, financie, 
modernizácia.

Rozsah: Analýza reforiem systémov dlhodobej starostlivosti v šies-
tich európskych krajinách (Nemecko, Švédsko, Francúzsko, Talian-
sko, Holandsko, Veľká Británia) z hľadiska zmeny verejno-súkrom-
ných mixov a správy/ riadenia.

Zistenia: Autori vysvetľujú, že mnohé európske krajiny hľadajú rovno-
váhu medzi potrebou rozširovania sociálnej starostlivosti a rozpočto-
vými obmedzeniami a že zavedené reformy majú spoločné vlastnosti: 
kombináciu dávok a služieb; budovanie trhov sociálnej starostlivosti 
založených na konkurencii; posilnenie užívateľov; zavedenie finan-
čných opatrení, ktoré majú za cieľ podporiť rodinné opatrovanie. 
Medzi identifikované „dráhy inovácie“ patria: a) starnutie na svojom 
mieste, t.j. posilnenie možnosti byť opatrovaný v domácom prostredí 
(vrátane neformálnej starostlivosti v kontinuite starostlivosti, ktorá sa 
stále viac uznáva ako doplnková starostlivosť k profesionálnym domá-
cim službám); b) zameranie zdrojov starostlivosti na severoeurópske 
štáty (Veľká Británia a Švédsko – menovite zameraním pozornosti na 
poskytovanie alebo podporu základnej starostlivosti), zatiaľ čo kraji-
ny v kontinentálnej Európe zvýšili finančné zdroje pridelené na sta-
rostlivosť (Francúzsko a Nemecko); c) zavedenie jasného rozdelenia 
medzi financovaním a poskytovaním; d) zlepšenie situácie užívateľa 
(napr. pomocou peňažných dávok) v rámci trhových mechanizmov, 
zavedených v poskytovaní starostlivosti. Výsledkom je zmena úlohy 
štátu z priameho poskytovateľa na regulátora sebaurčenia užívateľov.
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Zdroj

Huber, M., Maucher, M. and Sak, B. (2008) Štúdia sociálnych 
a zdravotných služieb všeobecného záujmu v Európskej únii: zá�
verečná syntetická správa. Brusel: GR pre zamestnanosť, sociálne 
veci a rovnosť príležitostí.

Kľúčové slová: Správa a riadenie, financovanie, modernizácia dl-
hodobej starostlivosti, regulácia.

Rozsah: Prehľad sociálnych služieb v EÚ, vrátane dlhodobej sta-
rostlivosti, so zameraním na otázky modernizácie a správy/ riade-
nia sociálnych služieb a hlavných trendov politiky, ale aj financova-
nia a výdavkov. Opisuje sa situácia v Českej republike, Nemecku, 
Francúzsku, Taliansku, Holandsku a Poľsku. 

Zistenia: O otázkach správy/riadenia a financovania dlhodobej sta-
rostlivosti sa hovorí najmä v kapitolách 9 – 12 tejto správy. Správa 
vymenúva kľúčové impulzy štrukturálnej modernizácie (aj keď nie 
všetky sa týkajú len dlhodobej starostlivosti): adaptácia meniacich 
sa potrieb; hľadanie zlepšenia efektivity poskytovania v súvislosti 
s obmedzením nákladov; podpora prístupu k sociálnym právam; 
hľadanie zlepšenia kvality; silnejšia orientácia na užívateľa, posil-
nenie užívateľov a väčšie možnosti voľby pre užívateľov; otázky 
zlepšenia sociálnych/spoločenských výsledkov.

Zatiaľ čo v predchádzajúcom období sa služby dlhodobej starost-
livosti zabezpečovali pri nedostatku zdrojov alebo chýbania do-
máceho prostredia, teraz sa od nich očakáva, že budú poskytovať 
lepšiu (viac medikalizovanú) starostlivosť väčšiemu a rôznorodej-
šiemu podielu populácie, a že budú poskytovať ochranu voči fi-
nančným stratám v dlhodobej starostlivosti (najmä v rezidenčnej 
starostlivosti).
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V dlhodobej starostlivosti sa stále viac presadzuje ponímanie 
lepšej účinnosti aj efektívnosti ovplyvnené koncepciou Nového 
verejného manažmentu. Toto viedlo ku zvýšenému úsiliu zlepšiť 
merania výkonnosti, menovite pomocou indikátorov výkonnosti, 
benchmarkingu a posudzovania výsledkov. 

Posilnenie orientácie užívateľa sa chápe ako stratégia nielen pre pod-
poru kvality a účinnosti služieb, ale aj spokojnosti užívateľa. Vyvinula 
sa na základe rôznych „prvkov myslenia“: welfarizmus, participaci-
onizmus a konzumerizmus – s väčším dôrazom na posledné. Osobné 
rozpočty alebo podobné formy podpory ako spôsob posilnenia uží-
vateľov sa stále zvyšujú a posilnenie užívateľa ide zjavne ruka v ruke 
s trhovými reguláciami, ktoré znamenajú posun od verejného k sú-
kromnému (komerčnému či neziskovému) poskytovaniu služieb.

Rescaling, t.j. proces zmeny rozdelenia sily medzi administratívnymi 
úrovňami, sa považuje za rozhodujúci nástroj pre posilnenie kvality 
a účinnosti. V oblasti dlhodobej starostlivosti táto správa rozoznáva 
trendy smerom k decentralizácii správy a riadenia v dlhodobej sta-
rostlivosti, od organizovania služieb na národnej k miestnej úrovni.

Medzi metódami, požívanými na zabezpečenie poskytovania služieb, 
existuje trend smerom ku znižovaniu regulácie verejného programo-
vania v prospech trhovej či kvázi trhovej regulácie. Treba však upo-
zorniť, že v službách dlhodobej starostlivosti je kontinuita dôležitým 
faktorom a úspešné strategické zadávanie služieb závisí od vyspelých 
vzťahov medzi poskytovateľmi a zadávateľmi, čo môže obmedzovať 
účinky konkurenčného verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv.

Pokiaľ ide o integráciu zdravotných a sociálnych služieb, tá sa chá-
pe ako príčina ťažkostí v koordinácii balíkov starostlivosti pre závis-
lé osoby a uvedené sú tu niektoré opatrenia v prospech integrácie. 
Zdá sa však, že táto otázka nie je vo väčšine krajín ešte vyriešená.
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Zdroj

Rothgang, H. and Engelke, K. (2008) Dlhodobá starostlivosť: Ako 
organizovať finančne dostupnú a udržateľnú dlhodobú starostli�
vosť, pokiaľ ide o obmedzenia kolektívnych versus individuálnych 
opatrení a zodpovedností. Diskusný materiál pre Peer Review v 
oblasti sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie. 

Kľúčové slová: Financovanie, výdavky, verejno-súkromný mix, 
opatrovatelia.

Rozsah: Prehľad reforiem zavedených vo financovaní systémov dl-
hodobej starostlivosti a ich sociálne a finančné dôsledky. 

Zistenia: Mnohé krajiny prešli reformami svojich systémov financova-
nia dlhodobej starostlivosti, aby obmedzili verejné výdavky. Štartova-
cí bod ( koľko sme minuli dodnes) brzdia obmedzené údaje, pretože 
rôzne zdroje udávajú rôzne výsledky týkajúce sa verejných výdavkov, 
v neposlednom rade aj kvôli ťažkostiam v definovaní alebo stanovení 
hraníc dlhodobej starostlivosti. Zatiaľ čo stanovenie hraníc dlhodobej 
starostlivosti môže byť nástrojom na kontrolu výdavkov, môže to aj 
obmedzovať poskytovanie integrovanej starostlivosti.

Je pádny dôvod na to, aby služby dlhodobej starostlivosti mali univer-
zálne pokrytie (založené na potrebách), a v neposlednom rade najmä 
pokiaľ ide o otázky, spojené so súkromným poistením dlhodobej sta-
rostlivosti (napr. obmedzené pokrytie, potreba povinného poistenia 
a potom prechod do určitej formy sociálneho poistenia). Pokiaľ ide 
o riziká, ktoré kladie demografia na fiškálnu udržateľnosť verejných 
systémov, bolo by vhodné zvážiť nejaký druh kompenzačného fondu. 

Nedostatok pracovných síl v opatrovateľskom sektore pravdepodob-
ne tiež kladie ďalšie výzvy na fiškálnu udržateľnosť dlhodobej starost-
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livosti. Odporúčajú sa opatrenia na strane dopytu aj ponuky: podpora 
opatrovania v rámci rodiny (prístup zo strany dopytu, aby sa obmedzil 
dopyt formálnych služieb) a stratifikácia úloh a povinností (vyššie pla-
tení pracovníci by mali organizovať a manažovať, zatiaľ čo manuálne 
úlohy by mali vykonávať pracovníci, ktorí si nevyžadujú vysoko kvalifi-
kovaný tréning) a využitie dobrovoľníckych opatrovateľov.

 

Zdroj

Glendinning, C. (2009) Kombinácia voľby, kvality a rovnosti v po�
skytovaní sociálnych služieb, Syntetická správa pre Peer Review 
o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii. 

Kľúčové slová: Možnosti voľby užívateľov, verejno-súkromný mix, 
správa a riadenie, trhy starostlivosti.

Rozsah: Prehľad národných politík a diskusia na úrovni EÚ a odpo-
rúčania pre politiku o možnostiach voľby pre užívateľov sociálnych 
služieb pre starších ľudí. Popisuje situáciu v Estónsku, Maďarsku, 
Taliansku, Litve, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, Španielsku, 
Veľkej Británii a Dánsku. 

Zistenia: Niektoré krajiny v EÚ stále čelia veľkým nerovnostiam 
v prístupe ku kvalitným sociálnym službám, v neposlednom rade 
z dôvodu nerovnakého poskytovania služieb v týchto krajinách. 
Univerzálny prístup (podľa potreby) ku základným službám dobrej 
kvality by mohol zredukovať riziká, že prístup ku kvalitnej starostli-
vosti zostane obmedzený len pre menšinu jednotlivcov. 

Zatiaľ čo niekoľko krajín zaviedlo trhové opatrenia v poskytovaní 
opatrovateľských služieb, nebolo ľahké prilákať nové subjekty na 
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trh, najmä do riedko obývaných oblastí pre existenciu prekážok 
vstupu. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že zvýšená konkurencia 
bude mať za následok nižšie náklady, práve naopak. 

Zabezpečenie kvality je základnou podmienkou, ale pokiaľ ide 
o úroveň kvality služieb, medzi krajinami sú veľké rozdiely. V kraji-
nách, ktoré práve začínajú rozširovať opatrovateľské služby, môžu 
byť vysoké požiadavky na kvalitu kontraproduktívne a môžu viesť 
k odchodu poskytovateľov z trhu. Keď je zavedené zabezpečenie 
kvality, je založené skôr na vstupe služieb ako na skúsenostiach 
užívateľa a výsledkoch. 

Zdroj 

Fernandez, J. L., Forder, J., Trukeschitz, B., Rokosova, M., McDaid, 
D. (2009) Ako môžu európske štáty navrhnúť účinné, spravodlivé 
a udržateľné finančné systémy projektov dlhodobej starostlivosti 
pre starších ľudí? Kodaň: Svetová zdravotnícka organizácia.

Kľúčové slová: Financovanie, verejno-súkromný mix, spravodli-
vosť a rovnosť.

Rozsah: Politický dokument o možnostiach financovania pre tvor-
cov politiky z hľadiska dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Ob-
sahuje všeobecné smernice o zabezpečení finančne udržateľných 
finančných systémov.

Zistenia: Pokiaľ ide o možné vysoké náklady na potreby v dlhodo-
bej starostlivosti, jednak z hľadiska príjmu, jednak z hľadiska ma-
jetku, existujú silné dôvody pre nejaké spoločné riešenie financo-
vania. Až doteraz sa súkromné poistenie dlhodobej starostlivosti 
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neukázalo ako primerané riešenie, pretože jeho význam zostáva 
okrajový alebo sa obmedzuje na doplňujúcu úlohu vo väčšine kra-
jín EÚ. Podobne, spoliehať sa na neformálnu starostlivosť nebude 
pravdepodobne možné navždy. To ďalej podporuje dôvody pre in-
tervenciu štátu vo financovaní dlhodobej starostlivosti.

Aj keď možnosti financovania a úroveň výdavkov v zásade závisí 
od toho, čo je prijateľné pre krajiny, publikácia uvádza niektoré 
široké možnosti politiky. Tieto možnosti zahrňujú buď univerzálny 
systém, ktorý pokrýva populáciu s potrebami starostlivosti (finan-
cované z daňových výnosov alebo prostredníctvom poisťovacích 
systémov) alebo systém záchrannej siete zameriavajúci zdroje na 
chudobnejšiu časť populácie, ktorá potrebuje starostlivosť (zisťo-
vanie finančnej potrebnosti) alebo kombináciu oboch (podľa auto-
rov ako zdvojené „progresívne univerzalistické finančné systémy“).

Navrhovanie a budovanie finančných systémov dlhodobej starostli-
vosti si vyžaduje niektoré kroky. Vybraný systém sa má vybudovať na 
báze konsenzu a mal by byť transparentný a komplexný v zmysle jeho 
finančných zdrojov. Mal by tvoriť rovnováhu medzi flexibilitou (napr. 
manažment a posudzovanie manažérmi v prvej línii) a transparentnos-
ťou (napr. jasne stanovené pravidlá, tak ako je to obyčajne v prípade 
poisťovacích systémov) v posudzovaní potrieb a poskytovaní podpory 
a pozornosť by sa mala venovať aj koordinácii s ostatnými systémami 
a zainteresovanými stranami (vrátane neformálnych opatrovateľov).

 

Zdroj 

Huber, M., Rodrigues, R., Hoffmann, F., Gasior, K. and Marin, B. 
(2009) Fakty a čísla o dlhodobej starostlivosti – Európa a Severná 
Amerika. Európske centrum pre sociálnu politiku a výskum, Viedeň.
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Kľúčové slová: Výdavky, verejno-súkromný mix, možnosti voľby 
pre užívateľa, dávky.

Rozsah: V publikácii sú uvedené ukazovatele výdavkov, prijímate-
ľov, neformálnej starostlivosti a iné témy, súvisiace s dlhodobou 
starostlivosťou, a poskytujúce porovnávací prehľad čísel a politík 
dlhodobej starostlivosti v Európe (vrátane krajín SNŠ), Kanade, 
USA a Izraeli. 

Zistenia: Publikácia popisuje smerovanie k určitým politickým 
trendom v oblasti dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Medzi 
ne patrí hlavne rastúci význam peňažných dávok, domáca starost-
livosť (aspoň v politických diskusiách), tendencia k decentralizácii 
správy a riadenia alebo poskytovania služieb a trochu rozporuplné 
trendy smerujúce k univerzalizmu (napr. systémy financovania so-
ciálneho poistenia v Nemecku a Luxembursku) a väčšie zacielenie 
(napr. vo Švédsku).

Peňažné dávky získali na dôležitosti v posledných rokoch ako 
forma verejnej podpory tých, ktorí potrebujú starostlivosť ale-
bo na podporu samotných opatrovateľov. Kniha vyzdvihuje nie-
ktoré možné dôsledky, ktoré môže mať navrhovaný spôsob úp-
ravy peňažných dávok na ponuku pracovnej sily opatrovateľov 
(a tak súbor obmedzení vzťahujúcich sa na príjemcov príspevku 
na opatrovateľskú starostlivosť) alebo verejné výdavky (a prečo 
niektoré z týchto peňažných dávok zakotvili opatrenia na obme-
dzenie výdavkov). 

Verejné výdavky sú väčšinou alokované do ústavnej starostlivosti 
a aj napriek tomu od užívateľov sa stále vyžaduje, aby platili znač-
né sumy, ak chcú nastúpiť do ústavnej starostlivosti, čo vysvetľuje, 
prečo je to aj tam, kde sa väčšina súkromných zdrojov minie na 
dlhodobú starostlivosť.
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Zdroj 

Európska komisia, ECFIN, (2009) Správa o starnutí 2009: Ekono-
mické a rozpočtové projekcie pre 27 členských štátov EÚ (2008-
2060). Európska ekonomika 2/2009, Brusel.

Kľúčové slová: Výdavky, projektované výdavky.

Rozsah: Dokument uvádza odhady aktuálnych a odhadovaných 
verejných výdavkoch na dlhodobú starostlivosť (do roku 2060) pre 
krajiny EÚ (plus Nórsko), podľa viacerých scenárov.

Zistenia: Dokument premieta budúce potreby dlhodobej starostli-
vosti na základe posunov v rozsahu odkázanosti (t.j. podiel staršej 
populácie ktorá, má zdravotné postihnutie a potrebuje opatrova-
teľskú starostlivosť), demografie a nastavenia politík. Obsahuje len 
projekcie do verejných výdavkov, a nie explicitne politické odporú-
čania pre reformu dlhodobej starostlivosti.

Scenár použitý v skúšobnej projekcii obsahuje: AWG referenčný 
scenár (založený na „uvážlivom“ súbore predpokladov); „čistý“ 
demografický scenár (populácia s postihnutím rastie úmerne so 
starnúcou populáciou); konštantný scenár postihnutia (kde výskyt 
postihnutí klesá); posuny v neformálnej starostlivosti (od nefor-
málnej k formálnej starostlivosti, s ďalšími scenármi rozdeľujúcimi 
tento posun na domácu starostlivosť, ústavnú starostlivosť a kom-
bináciu oboch); scenár výdavkov poháňaný dopytom (čo znamená, 
že náklady na dlhodobú starostlivosť rastú úmerne s rastom HDP 
na obyvateľa); a rýchly/pomalý rast v jednotkových nákladoch.

V priemere najväčší dopad na rozpočet pochádza z posunov z nefor-
málnej starostlivosti do formálnej rezidenčnej alebo zmiešanej starost-
livosti (domáca a rezidenčná starostlivosť), zatiaľ čo aj miernejší scenár 
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posunu len k domácej starostlivosti by súčasné verejné výdavky viac 
ako zdvojnásobil. Ďalšie vysoko efektívne scenáre sú tie, ktoré sa spája-
jú s rýchlym rastom jednotkových nákladov a s čistým demografickým 
starnutím (t.j. nepriaznivým výskytom v budúcnosti). Aj najpriaznivejšie 
scenáre by znamenali takmer 100% zvýšenie verejných výdavkov pre 
priemer EÚ do roku 2060 (viď tabuľku č. A1 v prílohe č. 1).
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Príloha č. 2: Národné správy

Nadviazaním na rámec spracovaný Hudson a kol. (1997), uvedený 
v Rámčeku č. 1 v hlavnej časti tejto správy, každá zúčastnená kraji-
na vypracovala národnú správu, ktorá pokrýva nasledovné hlavné 
témy/otázky. Na podporu systematickosti a uľahčenie prierezovej 
národnej analýzy vedúci pracovných balíčkov nechali kolovať vzo-
rovú správu, takže každý účastník mal postupovať podľa rovnakej 
zastrešujúcej štruktúry:

1) Ak by ste vysvetľovali váš systém dlhodobej starostlivosti nie-
komu, kto nevie nič o vašej krajine, ktoré tri hlavné kontextové 
faktory by mali poznať? (Sem môžu patriť témy ako história slu-
žieb, určitá profesionálna kultúra, postoje ku štátnym službám, 
úloha rodín a žien, etnické zloženie komunity, úloha organizácií 
užívateľov služieb atď.) – max 1 strana A4

2) Ako sú riadené a financované služby dlhodobej starostlivosti 
(max 1 strana A4)? Popisy môžu obsahovať napríklad:

- Ktoré rezorty sa zúčastňujú a ako sú organizované?

- Kto (ak vôbec niekto) koordinuje starostlivosť a ako?

- Kto rozhoduje o nároku na služby a dávky?

- Ako sú služby financované a kto ich financuje?

- Aké mechanizmy sú zavedené na podporu medzirezortnej 
spolupráce?
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- Aké sú príslušné úlohy verejného, súkromného a dobrovoľ-
níckeho sektora?

- Akú úlohu hrajú skupiny pacientov a/alebo jednotliví pacienti?

- Akú úlohu hrajú rodiny?

Poznámka: Osobitne sa vyjadrite ku spôsobom, akým sa služby 
snažia podporovať:

•	 Spravodlivosť v prístupoch

•	 Efektívnosť

3) Do akej miery spôsobujú nasledovné prekážky fragmentáciu 
vášho systému:

- Štrukturálne

- Procedurálne

- Finančné

- Profesionálne

- Otázky postavenia a zákonnosti (max 0,5 strany A4 na každú 
prekážku)

4) Do akej miery a ako sa váš systém snaží podporovať:

- Spoločnú víziu?

- Zrozumiteľnosť úloh a zodpovedností?

- Vhodné stimuly a odmeny?

Správa, riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti  ǀ  Európsky prehľadAllen a kol., 2011



196

- Zodpovednosť za spoločnú prácu? (max 0,5 strany A4 na 
každý faktor úspešnosti)

5) Čo stoja vaše služby dlhodobej starostlivosti (udajte základný 
prehľad/jednoduché národné odhady)? (max 0,5 strany A4)

6) Aká je finančná udržateľnosť systému a ako sa bude zisťovať 
v budúcnosti, keď vezmeme do úvahy súčasné demografické 
zmeny? (max. 0,5 strany A4)

7) Aké sú kľúčové faktory, ovplyvňujúce diskusie o udržateľnosti 
dlhodobej starostlivosti vo vašej krajine (napríklad demografia, 
sociálne zmeny, zmeny v technológii atď)? (max. 0,5 strany A4)

8) Aké príklady dobrej praxe by ste najradšej ukázali iným krajinám 
(max. 3)? Uveďte stručný prehľad/vysvetlenie (0,5 strany A4)

9) Aké napätia alebo ťažkosti by ste radi vyzdvihli (max. 3)? Uveď-
te stručný prehľad/vysvetlenie (0,5 strany A4)

10) Ako sa snaží váš systém začleniť dobrú prax do každodennej 
praxe (napr. pokiaľ ide o motivujúce/demotivujúce stimuly, 
sankcie, zákonný rámec atď)? (max. 1 strana A4)

Pôvodne boli národné správy založené na odborných vedomos-
tiach každého partnera projektu INTERLINKS a podľa potreby boli 
doplnené ďalším prehľadom národnej literatúry a/alebo nefor-
málnymi rozhovormi s hlavnými zainteresovanými stranami. Avšak 
tak, ako pri ostatných správach a pracovných balíčkoch projektu 
INTERLINKS, hlavnou črtou projektu bolo využitie Národných pa�
nelov expertov/tiek (NEP), ktorí posúdili, kriticky analyzovali a ove-
rili prvé predbežné správy. Potom sa predstavitelia každej zúčast-
nenej krajiny stretli za účelom vykonania tematickej analýzy tohto 
materiálu, vrátane:
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•	 Určenia počiatočných podobných a rozdielnych znakov v ná-
rodných správach,

•	 Skúmania prierezových tém, ktoré sa objavili v prvom prehľade,

•	 Neustáleho preverovania, či vznikajúce témy dokážu vysvetliť 
získané údaje,

•	 Spájania účastníkov z rôznych krajín, aby spolupracovali na 
vznikajúcich témach,

•	 Odsúhlasenia hlavných otázok politiky a praxe (vrátane národ-
ných prípadových štúdií) v rámci každej témy,

•	 Vypracovania predbežnej prehľadovej správy,

•	 Ďalšieho stretnutia za účelom kompletizácie analýzy, potvrde-
nia kľúčových tém a odsúhlasení konečnej správy. 
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Príloha č. 3: Príklady národnej praxe

Príklad č. 1 – Slovenská republika: Nerovnaké právne 
postavenie verejných a neverejných posky�
tovateľov 

Základné informácie

Sociálne služby na Slovensku poskytujú registrovaní poskytovate�
lia. Registráciu zabezpečuje regionálna samospráva (Vyššie územ-
né celky – VÚC). Každý poskytovateľ má povinnosť preukázať svoje 
špecializované schopnosti a o splnenie požiadaviek na personálne, 
materiálne, finančné priestorové a hygienické zabezpečenie.

Popis

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách rozlišuje dva dru-
hy poskytovateľov sociálnych služieb: verejný poskytovateľ (obec, 
právnická osoba ustanovená obcou, VÚC a právnická osoba usta-
novená VÚC) alebo neverejný poskytovateľ (napr. právnická osoba 
v cirkvi, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, pod-
nikateľská osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba). 

V súčasnosti je väčšina sociálnych služieb poskytovaná verejnými 
poskytovateľmi v rámci obcí alebo regiónov, ale potrebná je aj účasť 
neverejných poskytovateľov. Neverejní poskytovatelia prevádzkujú 
približne 35% zariadení sociálnych služieb, najmä pre seniorov a ľudí 
so zdravotným postihnutím (Zdroj: Štatistický úrad SR: Zariadenia 
sociálnych služieb v Slovenskej republike v roku 2009).
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Financovanie verejných poskytovateľov zabezpečujú najmä obce 
a VÚC svojimi rozpočtami a platbami od klientov. Neverejní po-
skytovatelia sú financovaní hlavne zo súkromných zdrojov (klienti 
s platbou v hotovosti), ale – za zákonných podmienok – aj z gran-
tov z verejných zdrojov (z rozpočtov samospráv). Podľa zákona 
môže neverejný poskytovateľ získať grant z verejných zdrojov len 
v prípade, keď obec alebo VÚC nie je schopná pokryť každoden-
né potreby klienta v rámci svojich vlastných kompetencií, a preto 
zadáva sociálnu službu neverejným poskytovateľom. Neverejní 
poskytovatelia boli týmto pravidlom znevýhodnení, pretože bez 
verejných grantov bolo vykonávanie ich úloh ťažké. Spomínané 
pravidlá negatívne vplývali na klientov: nemohli si uplatniť svoje 
práva na výber poskytovateľa, a keď si vybrali neverejného posky-
tovateľa, ktorý nedostal verejný grant, museli platiť trhovú cenu. 

Tieto ustanovenia „proti“ neverejným poskytovateľom boli kvali-
fikované výrokom Ústavného súdu za porušenie práva na slobodu 
trhu a označené za rozporné s Ústavou Slovenskej republiky. Na 
základe rozhodnutia tieto nariadenia stratili svoju platnosť od au-
gusta 2010. Takže v právnej a aplikačnej praxi bude zaručené rov-
nocenné postavenie verejných a neverejných poskytovateľov, ako 
aj právo klienta na výber poskytovateľa sociálnej služby na základe 
jeho/jej vlastných preferencií. Dá sa očakávať, že nová právna situ-
ácia bude viesť k zlepšeniu konkurencie na trhu sociálnych služieb 
a že bude podporovať zlepšenie kvality konkurencie na trhu, ako aj 
podporovať zlepšenie kvality v rámci sociálnych služieb.

Výsledky

Napriek rozvoju novej legislatívy má súčasná situácia negatívny 
dopad na verejné finančné zdroje v sociálnych službách (produk-
tivita národnej ekonomiky sa znížila), ktorý tiež vplýva na klientov 
a poskytovateľov – verejných aj neverejných. Preto vláda uvažuje 
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v blízkej budúcnosti o zavedení viaczdrojového prístupu k finan-
covaniu sociálnych služieb. V súčasnosti sa vláda snaží o dočasné 
riešenia pomocou ad hoc opatrení, napr. pomocou grantov zo štát-
neho rozpočtu pre verejných aj neverejných poskytovateľov alebo 
náklady, ktoré vznikajú pri plnení nových úloh vyplývajúcich zo Zá-
kona o sociálnych službách, uhrádzajú samosprávy.

Príklad č. 2 – Nemecko: Trhové mechanizmy v systéme 
dlhodobej starostlivosti

Zákonné poistenie dlhodobej starostlivosti (LTCI) v Nemecku sa za-
vádzalo postupne od roku 1995. Zatiaľ čo povinné zdravotné pois-
tenie je plne komplexný systém, poistenie dlhodobej starostlivosti 
je založené na obmedzenom nároku na poistenie, ktoré nepokrýva 
všetky požiadavky poistených osôb na starostlivosť. Poistenie dlho-
dobej starostlivosti vydáva povolenia poskytovateľom starostlivosti 
na základe dohôd, označovaných ako „zmluvy na starostlivosť“ Tieto 
regulujú zákonné vecné dávky v domácej a rezidenčnej starostlivos-
ti, ktoré si poistené osoby môžu nárokovať. Paragraf 72, Kniha o so-
ciálnom kódexe XI (Zákon LTCI) dáva možnosť všetkým registrova-
ným poskytovateľom vstúpiť na trh starostlivosti a účtovať LTCI. Táto 
otvorená úmyselná konkurencia priniesla rastúci počet súkromných 
a neziskových ambulantných služieb starostlivosti. Od roku 1999 do 
2007 sa počet ošetrovateľských služieb zvýšil zhruba o 11%. V tomto 
období spoločnosti podporovali o 17% viac osôb s potrebami sta-
rostlivosti s počtom zamestnancov o viac ako 18%.

Popis

Napriek tomu na trhu dlhodobej starostlivosti neexistuje slobod-
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ná konkurencia, pretože služby starostlivosti, vrátane vecných slu-
žieb, sú vyjednávajú dohodou (s ohľadom na pevne stanovený roz-
sah služieb) medzi poisťovňami a profesionálnymi poskytovateľmi 
starostlivosti. Individuálne peňažné dávky majú pevne stanovenú 
hladinu v závislosti od stupňa potreby starostlivosti, aj keď dopyt 
užívateľov sa zvyšuje. V súlade s poslednou Reformou starostlivos-
ti v roku 2008 dávky na služby starostlivosti po 13 rokoch pokro-
čili. Perspektívne zostáva finančná situácia nemeckého povinného 
poistenia dlhodobej starostlivosti utiahnutá. Zatiaľ čo v prvých ro-
koch po jej zavedení boli čisté výnosy a výdavky pozitívne, v roku 
1999 boli po prvý raz negatívne, a tak tomu bolo aj v nasledujúcich 
rokoch. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prijímateľov dávok a kle-
sajúci počet prispievateľov kvôli nezamestnanosti budú výdavky 
v budúcnosti narastať. Vzhľadom na národnú ekonomiku boli vý-
davky poistenia dlhodobej starostlivosti zákonne stanovené na 
úroveň mesačných výnosov. V prípade vysokých nárastov a pokle-
sov neexistuje kontrolný mechanizmus výdavkov. Rastúce náklady 
na požiadavky dlhodobého poistenia musia byť vyvážené vyššími 
príspevkami do poistenia dlhodobej starostlivosti alebo subven-
ciami z národného rozpočtu. Popri službách starostlivosti financo-
vaných poistením dlhodobej starostlivosti, bol zavedený obmedze-
ný súkromný trh. Aby sa osoby, ktoré potrebujú starostlivosť, vyhli 
vysokým nákladom na zákonnú starostlivosť, stále viac si vyberajú 
nezákonných opatrovateľov, a tým umožňujú cestu „šedému trhu 
starostlivosti“. V úmysle zastaviť tento vývoj nemecká vláda začala 
iniciatívu legalizovať ilegálnych opatrovateľov zo zahraničia.

Výsledok 

V Nemecku je poskytovanie väčšiny sociálnych služieb regulované 
národnou vládou a financované a kontrolované zákonným a sú-
kromným poistením dlhodobej starostlivosti. Pre vlády jednotli-
vých ‘Länder’ a pre regionálne a miestne orgány jedinou cestou 
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ako ovplyvniť trhové mechanizmy je vyjednávať ceny pre osobnú 
a domácu starostlivosť. Vlády sú tiež zodpovedné za sociálnu sta-
rostlivosť a štruktúry miestnych služieb dlhodobej starostlivosti. 
V skutočnosti neexistuje spoločná zodpovednosť za komplexné 
poskytovanie starostlivosti, vrátane sociálnej starostlivosti. Táto 
medzera v riadení nemôže byť vyriešená trhovými mechanizma-
mi, ktoré sú v neustálom napätí medzi konkurenciou na voľnom 
trhu a zákonnou kontrolou. 

Príklad č. 3 – Holandsko: Obstarávanie služieb integro�
vanej starostlivosti pre osoby s demenciou v 
Holandsku

Základné informácie

Osoby, ktorým sa (podľa Národnej organizácie posudzovania 
potrieb CIZ) uznal nárok na dlhodobú starostlivosť, majú zákon-
né právo na starostlivosť a služby v rámci Zákona o dlhodobej 
starostlivosti, nazývaného AWBZ. Regionálne AWBZ „Kancelárie 
pre starostlivosť“ (CO) sú zodpovedné za zabezpečenie prime-
ranej starostlivosti o žiadateľov. S týmto cieľom Kancelárie pre 
starostlivosť nakupujú starostlivosť u všetkých poskytovate-
ľov v ich príslušnej profesionálnej oblasti procesom vyjedná-
vania a obstarávania. Kancelária pre starostlivosť je jediným 
nákupcom dlhodobej starostlivosti. S každým poskytovateľom 
sa uzatvorí zmluva, v ktorej sa schváli kapacita, cena a kvalita 
nakupovanej starostlivosti. Poskytovateľ bude dodávať služby 
a starostlivosť jednotlivým pacientom v rámci zmluvy, pričom 
poskytovaná starostlivosť sa zhoduje s posúdením pacienta 
podľa CIZ. 
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Tento postup sa nepovažuje za vhodný pre integrovanú starostli-
vosť o pacientov s demenciou (IDC). Pravidelné nakupovanie pro-
duktov „starostlivosti“ alebo jednotlivých služieb potláča aspekty 
komunitnej starostlivosti o pacientov s demenciou, ktoré sú pred-
metom žiadostí jednak pacientov, jednak neformálnych opatrova-
teľov. Medzi také aspekty patrí koherencia medzi službami dlho-
dobej starostlivosti, prepojenie s inými službami okrem dlhodobej 
starostlivosti, podpora neformálnych opatrovateľov pacientov 
s demenciou a nástroje na vytvorenie podmienok pre kontinuitu  
a koherenciu, ako napríklad manažment prípadov. 

Prvým krokom k zlepšeniu tejto situácie je požiadavka definície sta-
rostlivosti o pacientov s demenciou. Široká pracovná skupina vede-
ná Ministerstvom zdravotníctva, sociálnych vecí a športu o zavedení 
integrovanej starostlivosti o pacientov s demenciou (IDC) stanovila, 
že táto starostlivosť pozostáva z kombinácie liečby, opatrovania, so-
ciálnej podpory a ubytovacích zariadení, ktoré sa môžu v priebehu 
choroby meniť. Okrem toho sa určil rozdiel v troch stupňoch: pred 
diagnózou, stanovenie diagnózy a rozdelenie starostlivosti, poskyto-
vanie starostlivosti a služieb. Pre každý stupeň je určený určitý počet 
činností, s celkovým počtom 17 príkladov, vrátane: informovanos-
ti; odporúčanie na vyšetrenie; koordinácia a manažment prípadov; 
liečba; každodenné činnosti, podpora; transport; odľahčovacia sta-
rostlivosť; krízová intervencia; a preloženie do rezidenčnej starostli-
vosti. Prvky dobrej IDC boli zakotvené v smerniciach (Ministerstvo 
zdravotníctva, sociálnych vecí a športu, 2009). 

Za každú činnosť je delegovaný jeden (alebo viac) účastníkov so 
zodpovednosťou za integrovaný systém starostlivosti. Účastníkmi 
sú rovnaké organizácie, ktoré zvykli byť zapojené do starostlivosti 
o pacientov s demenciou na neintegrovanej báze, napríklad v re-
zidenčnej starostlivosti, komunitnej starostlivosti o duševné zdra-
vie, všeobecní lekári, Kancelárie poistenia dlhodobej starostlivosti, 
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miestne orgány, organizácie domácej starostlivosti. Všetci účastní-
ci integrovanej starostlivosti o pacientov s demenciou spolu prijí-
majú zodpovednosť za to, ako táto starostlivosť vyzerá. 

Popis

Smernice vydané pracovnou skupinou špecifikujú nielen dobrú 
integrovanú starostlivosť, ale aj usmernenia pre poskytovate-
ľov starostlivosti v regióne, ako majú budovať integrovanú sta-
rostlivosť, a usmernenia pre Kancelárie pre starostlivosť, ako 
postupovať pri nákupe starostlivosti o pacientov s demenciou. 
Integrovaná starostlivosť o pacientov s demenciou je založená 
na regionálnom princípe; regióny predstavujú voľne definované 
spádové oblasti, ktoré spolu pokrývajú takmer celú krajinu. Ty-
pická veľkosť regiónu je pol milióna obyvateľov (vrátane 7 000 
pacientov s demenciou).

IDC nezahrňuje úplne nové služby dlhodobej starostlivosti, ale 
balík zodpovedá súboru kvalitatívnych znakov pre starostlivosť 
o demenciu, takže výkon nákupu sa nemusí veľmi líšiť od bežné-
ho. Kancelária pre starostlivosť pripraví všeobecný nákupný plán 
dlhodobej starostlivosti v otvorenej konzultácii so všetkými posky-
tovateľmi. Berie sa do úvahy celková požiadavka na starostlivosť 
a škála a kapacita poskytovateľov. V tomto pláne nákupu sa za-
hrňuje počet, intenzita a kvalita rezidenčných dní. Kancelária pre 
starostlivosť vyhlási verejné obstarávanie a poskytovatelia dajú 
ponuku, ale starostlivosť a služby, ktoré patria k starostlivosti o de-
menciu, budú objednané len vtedy, ak je táto ponuka súčasťou 
ponúk v sieti IDC. Poskytovatelia siete IDC spolu navrhnú plán IDC, 
ktorý špecifikuje starostlivosť o demenciu a ponúkané služby a or-
ganizáciu. ktorá ich ponúka. Plán určuje tiež organizačné znaky, 
plánovanie manažmentu prípadu a spôsob, akým sa riadia odpo-
rúčania pacientov. 
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Tak môžu Kancelárie pre starostlivosť (CO) uzatvoriť zmluvu s po-
skytovateľmi starostlivosti bežným spôsobom, na báze hotovost-
nej platby za službu, až na to, že sa bude brať do úvahy prítomnosť 
IDC, ako aj organizačná kvalita a prítomnosť manažmentu prípadu 
v jednom balíku. Kancelária pre starostlivosť sa však môže rozhod-
núť pre úplné financovanie IDC (t.j. byť hlavným kontraktorom) 
s kalkulovanou paušálnou sumou; hlavný kontraktor potom bude 
zodpovedný za starostlivosť v sieti IDC a za distribúciu peňazí. 

Podobne ako IDC, ani manažment prípadu nie je novým produk-
tom alebo službou starostlivosti. Ak by bol, vyžadoval by špeciálne 
posudzovanie a špecifické zákonné práva pre pacientov a každý 
poskytovateľ by mal dovolené poskytovať tento nový druh sta-
rostlivosti. Namiesto toho kancelárie pre starostlivosť považujú 
manažment prípadu za základnú súčasť IDC. Samotná IDC môže 
stanoviť prevádzkové vlastnosti svojho manažmentu prípadov. 
Jeho financovanie môže pochádzať z dodatočných zdrojov, nap-
ríklad ako jednorazová podpora projektu z charitatívnych fondov. 
Je všeobecný záujem, aby sa manažment prípadu financoval viac 
štruktúrovaným spôsobom. 

Pre integrovanú starostlivosť o pacientov s demenciou nie sú k dis-
pozícii extra financie z kancelárií pre starostlivosť. Aké sú potom 
stimuly pre poskytovateľov starostlivosti, aby sa zapájali do sie-
te starostlivosti o pacientov s demenciou? Účasť v IDC sieti môže 
zvýšiť pravdepodobnosť, že im kancelária pridelí (väčšiu) zmluvu. 
Okrem toho môže priniesť nejaké finančné výhody získaním finan-
covania z dodatočných zdrojov.

Aj keď musí existovať plán IDC, kritériá, ktoré kancelária starostli-
vosti používa na jeho kontrolu, môžu byť rôzne. Národné smernice 
obsahujú skúšku vhodnosti plánu IDC, ale CO má autonómiu v tom, 
ako sa rozhodne. V niektorých regiónoch je dokonca možné, že 
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starostlivosť o pacientov s demenciou sa poskytuje bez siete IDC; 
a v niektorých regiónoch kancelárie pre starostlivosť nedodržiavajú 
kritériá pre IDC sieť dôsledne. Čiastočne je to podľa potreby, pretože 
v jednom zo štyroch regiónov IDC stále absentuje alebo je len v štá-
diu začiatočného vývoja (by 2009). Nové štandardy starostlivosti pre 
IDC, ktoré špecifikujú, aká starostlivosť má byť zaradená do IDC, aby 
bola financovaná, sú v štádiu rozpracovania v roku 2011.

Výsledky

V roku 2010 kancelárie pre starostlivosť nakúpili IDC v takmer 
všetkých (59 zo 65) regiónoch. Uzavreli sa dohody o zodpovednos-
ti za poskytovanie starostlivosti vrátane: finančnej zodpovednosti; 
počtu hodín manažmentu prípadov; náplne prípadov manažérov 
prípadov; a režijných nákladov. 

Zdá sa, že spolupráca v rámci IDC vedie k lepšej starostlivosti 
o pacienta. Manažment prípadu sa teraz považuje za primárnu 
intervenciu takmer vo všetkých regiónoch; zlepšila sa dostupnosť 
a prístup k manažérom, ale financovanie je stále rôzne a nie je vy-
riešené. Pevne stanovené výkony a multidisciplinárna spolupráca 
vedú ku včasnej a lepšej diagnóze. Z úspešných iniciatív sa dá usú-
diť, že sieť IDC je možné vybudovať v priebehu niekoľkých rokov.

Niektoré faktory úspešnej nákupnej praxe sú: zapojenie hlavných 
výkonných úradníkov poskytovateľov starostlivosti (a nie prevádz-
kových manažérov); jasné dohody medzi účastníkmi IDC; aktívna 
úloha predstaviteľov Národnej asociácie pre Alzheimerovu cho-
robu (‘Alzheimer Netherland’); záväzok všetkých zúčastnených 
a ochota investovať do času a zdrojov.

Smernice pre IDC rezortnej pracovnej skupiny uvádzajú zo-
znam indikátorov rozvoja sietí IDC, a monitoring skúsenos-
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tí pacientov. Prvé výsledky (v 19 sieťach IDC) ukázali, že pa-
cienti a neformálni opatrovatelia vnímajú manažéra prípadu 

 ako veľmi dôležitého pre kontinuitu a integráciu starostlivosti. Služ-
by ako stretávacie centrá a  Alzheimer café pre ľudí s demenciou 
a ich opatrovateľov sú veľmi obľúbené. Včasná diagnostika a odľah-
čovacia starostlivosť sú služby relatívne neznáme. Domáca pomoc 
neodpovedá dostatočne potrebám pacientov s demenciou. Napriek 
faktu, že v roku 2010 bola sieť IDC rozšírená takmer všade, stupeň 
zapojenia žiadaných partnerov, jednak miestnych orgánov (chýbajú 
v 40%), jednak všeobecných lekárov (chýbajú v 45%) nebol v roku 
2010 uspokojivý. V súčasnosti sa situácia prehodnocuje (jar 2011).

Príklad č. 4 – Dánsko: Reforma miestnych vládnych 
orgánov, 2007

Základné informácie

V Dánsku majú silné verejné služby v rámci systému starostlivosti 
dlhú tradíciu. Celonárodná reforma miestnych orgánov vstúpila do 
platnosti v roku 2007. 

Popis

Ciele reformy z roku 2007 boli podporiť spoluprácu a multidiscipli-
nárnu prácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami, a tým za-
bezpečiť účinnejšie využívanie zdrojov, ako aj väčšie zameranie na 
potreby ľudí, vrátane dlhodobej starostlivosti, na miestnej úrov-
ni. Reforma mala tiež prispieť ku väčšej koherencii medzi rôznymi 
úrovňami administratívy. Stanovenými cieľmi je zvýšiť spoluprácu 
medzi sektormi, zlepšiť kvalitu, zvýšiť nábor pracovníkov a zlepšiť 
kontinuitu v prospech pacientov (Campbell & Wagner, 2010).
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Reformy znamenali, že regionálne a miestne orgány získali celko-
vú zodpovednosť za poskytovanie a objednávanie komplexných 
služieb starostlivosti a môžu uplatňovať svoju silnú miestnu/
regionálnu riadiacu kapacitu. Táto zmena mala v úmysle posky-
tovať lepší základ pre zabezpečenie súdržnej liečby a starostli-
vosti o pacienta, ako aj zjednodušiť prístup k vyšetreniu, liečbu 
a starostlivosť. V rámci novej štruktúry, stanovenej reformou, sú 
miestne orgány strážcami verejných služieb dlhodobej starostli-
vosti a prevzali významne silnejšiu úlohu v zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti. 

Päť nových regiónov prevzalo zodpovednosť za zdravotnícky sek-
tor, napr. nemocnice, psychiatrická liečba a Dánske zdravotné za-
bezpečenie. Regióny sú zodpovedné sa koordináciu strategického 
plánovania a zlepšenia kvality. V rámci reformovaného systému 
služby zostávajú poskytované prevažne verejnými poskytovateľ-
mi. Avšak pre posilnenie efektívnosti a kvality poskytovania sta-
rostlivosti sa využívajú aj konkurenčné nástroje. Rastúci dôraz na 
možnosť voľby viedol ku transparentnosti vo využívaní zdrojov. Dl-
hodobá starostlivosť na miestnej úrovni čelí konkurencii zo strany 
súkromných poskytovateľov, s úmyslom prispieť ku účinnejšiemu 
riešeniu úloh. Po tretie, špecifické stimuly boli stanovené na sti-
muláciu rozvoja inovatívnej koncepcie starostlivosti. 

Výsledky

Miestne úrady sa ešte stále transformujú a všetci si uvedomu-
jú, že úplné riešenie nie je isté. Rozvoj miestnych služieb však 
vykazuje veľmi sľubné znaky, najmä pokiaľ ide o spájanie zdra-
votných a sociálnych služieb. Služby dlhodobej starostlivosti 
v Dánsku ako napr. prevencia a rehabilitácia v komunite, prešli 
veľkým procesom zmeny z hľadiska organizácie, manažmentu 
a poskytovania. 
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Lokalizovaná kapacita dlhodobých služieb v Dánsku umožnila 
vznik úspešných multidisciplinárnych centier dlhodobej starost-
livosti. Založené boli miestnymi orgánmi s koncepciou organi-
začných celkov, obyčajne vedených staršími sestrami, ktoré vy-
konávajú ošetrovateľskú starostlivosť, alebo fyzioterapeutmi. 
Ponúkajú pacientom, ktorí boli k nim odoslaní od všeobecných 
lekárov, cielenú podpornú, preventívnu a rehabilitačnú liečbu, 
cvičenie, vedenie a/alebo liečbu, koordinovanú a poskytovanú 
multidisciplinárnym tímom, medzi ktorými sú napríklad: sestry, 
ktoré vykonávajú ošetrovateľskú starostlivosť, fyzioterapeuti, 
pracovní terapeuti, psychológovia, lekári, sociálni pracovníci, po-
radcovia výživy. Všetky zdravotné centrá majú spoločnú potrebu 
silného partnerstva a spolupráce medzi všeobecnými lekármi, 
nemocnicami, asociáciami pacientov a poskytovateľmi odbornej 
prípravy a cvičenia.

 

Príklad č. 5 – Švajčiarsko: Spolupráca medzi kantónmi 
v zdravotnej politike

Základné informácie 

Od roku 1919 sa švajčiarske kantonálne vlády stretávajú v politic-
kom koordinačnom orgáne, od roku 2004 nazvanom Konferencia 
riaditeľov kantonálnych rezortov zdravotníctva. Cieľom Konferen-
cie je podporovať spoluprácu medzi 26 švajčiarskymi kantónmi, 
Konfederáciou a vedúcimi zdravotníckymi organizáciami. 

Popis

Medzikantonálna spolupráca stojí na rôznych úrovniach: Kon-
ferencia kantonálnych vlád; Konferencie riaditeľov kantonál-
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nych rezortov (napr. ekonomiky, vzdelávania atď.) vrátane 
rezortov zdravotníctva; a nakoniec Regionálne konferencie 
riaditeľov rezortov zdravotníctva (CDS). Úlohou konferencií 
riaditeľov kantonálnych rezortov je koordinovať im patriacu 
oblasť intervencie a rozvíjať spoločné pozície a odpovede voči 
federálnym vládnym iniciatívam. Konferencia kantonálnych 
vlád považuje medzikantonálnu „horizontálnu spoluprácu“ za 
zásadnú pre vertikálnu spoluprácu medzi kantónmi a konfe-
deráciou. 

Štruktúra vertikálnej a horizontálnej spolupráce v oblasti politiky 
zdravotníctva

Horizontálna spolupráca 

Konfederácia 

Kantóny 

Konferencia kantonálnych vlád

REGIONÁLNE KONFERENCIE RIADITEĽOV REZORTOV 
ZDRAVOTNÍCTVA 

Konferencia
riaditeľov kantonálnych
rezortov zdravotníctva

Konferencia
riaditeľov kantonálnych

rezortov

Konferencia
riaditeľov kantonálnych

rezortov
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CDS je financovaná kantónmi, má riadiacu komisiu vrátane 
účastníkov regionálnych konferencií, ktorí sa stretávajú osem-
krát do roka, aby pripravili témy na plenárne zhromaždenie. 
Niektoré stále komisie pracujú na špecifických témach a de-
legujú spolupracovníkov do mnohých federálnych pracovných 
komisií. Plenárne zhromaždenie sa skladá zo všetkých kanto-
nálnych riaditeľov rezortov zdravotníctva (všetci sa zúčastňujú 
aspoň na jednej regionálnej konferencii) a stretávajú sa dvakrát 
do roka. 

Cieľmi CDS sú zlepšenie spolupráce a práca ku zlepšeniu medzi-
kantonálnej koordinácie za účelom rozvoja národných stratégií 
týkajúcich sa zdravotnej politiky.7 Pretože kantóny vystupujú sa-
mostatne, ako oddelené a nezávislé suverénne štáty, ich vplyv 
na federálny štát je obmedzený. Preto možnosť zaujať spoločný 
postoj voči centrálnemu orgánu je tiež dôležitým cieľom. Každá 
Regionálna konferencia, ako aj Konferencia kantonálnych rezor-
tov zdravotníctva, hrá úlohu diskusného fóra pre kantonálnych 
riaditeľov zdravotníctva, ako aj partnerov federálnych orgánov. 
Viac sa však zapájajú do implementácie federálnych politických 
rozhodnutí.8

Kantóny sa rozdeľujú do štyroch Regionálnych CDS: Rímsko-katolíc-
ka Konferencia pre hygienu a sociálne veci;9 Konferencia riaditeľov 
rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí stredného Švajčiarska10; 
Konferencia riaditeľov zdravotníctva východného Švajčiarska;11 
a Konferencia riaditeľov zdravotníctva severného Švajčiarska 12.

7 Information obtained by e-mail from the CDS (1st November 2010)
8  Information obtained by e-mail from the CDS (1st November 2010)
9  Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS)
10  Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz (ZGSDK)
11  Gesundheitsdirektorenkonferenz der Ostschweizer Kantone (GDKOS)
12  Nordwestschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz (NWGDK)
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V súčasnosti neexistuje špecifická spolupráca v dosiahnutí 
strategického pohľadu na dlhodobú starostlivosť na národnej 
či regionálnej úrovni. Iniciatívy zostávajú špecifické pre nie-
ktoré kantóny. Čoskoro sa však bude zavádzať Reforma Zákona 
o zdravotnom poistení13, ku ktorému Konferencia Kantonálnych 
riaditeľov rezortov zdravotníctva zaujala špecifický postoj a po-
žadovala neskorší vstup do platnosti, ktorý bol pôvodne pláno-
vaný na rok 2009.14

Výsledky

Rozhodnutia, ku ktorým došlo v rámci konferencií, nie sú závä-
zné pre kantóny, ktoré majú aj naďalej svoju suverenitu. Ob-
medzujú sa na „odporúčania“. Preto táto politika regionalizácie 
môže byť považovaná za odpoveď na ťažkosti, pochádzajúce 
z veľmi malej veľkosti niektorých kantónov. Suverenita kan-
tónov obmedzuje možnosť skutočnej koordinácie v tejto ob-
lasti. Kantóny aj naďalej implementujú federálny zákon podľa 
svojich špecifických prístupov. Diverzita pretrváva až dodnes 
a kladie prekážky používaniu spoločných definícií v celej krajine  
a ozajstnému rozvoju globálnej politiky v oblasti dlhodobej sta-
rostlivosti. Regionálne konferencie však môžu byť považované 
za možný základ budúcich regionálnych politík zdravotníckych 
a sociálnych služieb, vychádzajúcich z potreby suprakantonál-
neho plánovania a koordinovaných prístupov v oblasti dlhodo-
bej starostlivosti. 

13  Nouveau régime de financement des soins 
14  According to the Conference, the important modifications for cantonal politics of long-

-term care needed more time to be adapted by each canton to the new configuration.
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Príklad 6 – Švédsko: Podpora neformálnej starostlivosti vo 
švédskych národných smerniciach pre demenciu

Základné informácie

V máji 2010 boli publikované prvé švédske smernice o starost-
livosti o pacientov s demenciou. Rozvoj smerníc ide ruka v ruke 
s výrazným nárastom záujmu o starostlivosť pri demencii vo 
Švédsku v posledných desaťročiach. Pozornosť verejnosti a vše-
obecné uvedomenie sa zvýšili, diagnostické postupy a starostli-
vosť sa rozvíjajú, podporné bývanie pre pacientov s demenciou 
sa zlepšuje a zvyšuje sa aj alokácia zdrojov na starostlivosť pri 
demencii. 

Popis

Zodpovednosť za formálnu starostlivosť s ohľadom na sociálne 
služby vo Švédsku je rozdelená do troch úrovní: národnej, regi-
onálnej/okresnej a miestnej úrovne. V strede záujmu smerníc sú 
obce a primárna starostlivosť, manažované okresnými úradmi, 
ďalšie smernice sa týkajú lekárov, zdravotných sestier a ďalších 
zdravotníckych a sociálnych odborníkov. Hlavný dôraz je na špeci-
fické otázky týkajúce sa pacienta, ale niektoré časti tvoria smerni-
ce, dôležité pre neformálnych opatrovateľov. 

Smernice stanovujú, že neformálni opatrovatelia by mali dostať 
podporu čo najskôr, aby bolo pozitívnych účinkov čo najviac.15 Ná-
rodné smernice podávajú nasledovné dôkazy o rôznych intervenč-
ných postupoch:

15 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf: 10.
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Okolnosť/ 
druh intervencie

Ťažkosti v rámci 
okolnosti

Účinok podľa druhu intervencie Dôkaz 
účinku

Neformálni opatro-
vatelia pacientov s 

demenciou  
 

Vzdelávacie pro�
gramy

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života

Môže znížiť depresiu a stres  
u neformálnych opatrovateľov

Môže zvýšiť spôsob, ako sa neformál-
ni opatrovatelia dokážu vyrovnať s be-

haviorálnymi problémami pacienta
Znižuje záťaž opatrovania a predlžu-

je pobyt v domácom prostredí

Sila 
dôkazu 

3 

Vedecký 
základ

Neformálni opatro-
vatelia pacientov  

s demenciou 
 

Psychosociálne pod�
porné programy

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života

Znižuje obavy a depresiu Sila 
dôkazu 

2

Neformálni opatro-
vatelia pacientov  

s demenciou 
 

Kombinované 
programy

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života

Môže zabrániť chorobe a zvyšuje 
kvalitu života

Sila 
dôkazu 

 4

Neformálni opatro-
vatelia pacientov  

s demenciou 
 

Odľahčovacia sta�
rostlivosť

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života 

NA Sila 
dôkazu 

4

Neformálni opatro-
vatelia pacientov  

s demenciou 
 

Špecifická a prijatá 
podpora 

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života

Môže byť pozitívny Empi-
rický 

Neformálni opatro-
vatelia pacientov  

s demenciou 
Špecifická a prijatá 

odľahčovacia 
starostlivosť 

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života

Môže mať hodnotu pre pacienta 
a pre neformálneho opatrovateľa

Empi-
rický

Neformálni opatro-
vatelia pacientov  

s demenciou 
 

Psychosociálne 
podporné programy 

na diaľku

Zvýšené riziko 
psychologických 
a fyzických pro-

blémov a znížená 
kvalita života

Znižuje izoláciu a zvyšuje kontrolu, 
znižuje návštevy neformálnych 
opatrovateľov ku všeobecnému 

lekárovi

Dobrý 
vedecký 
základ
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Smernice fungujú ako odporúčania a parlamenty sa rozhodli vyčleniť 
financie, okrem iného, aj na podporu implementácie. Implementácia 
sa vykonáva v rámci krajiny rôzne. Bežným spôsobom implementácie 
je forma projektov. Obce môžu požiadať o extra peniaze na začatie 
týchto projektov a na ich prijatie existujú určité kritériá. Jedným krité-
riom je, že projekt by mal byť v súlade so smernicami, ďalším je spo-
lupráca obcí a okresných úradov v rámci projektu. Na projekty (nielen 
týkajúce sa demencie) sa v roku 2010 vyčlenilo 300 miliónov SEK.

Výsledky

Zvýšený záujem o starostlivosť pri demencii sa prejavuje v súvislosti 
s podporovaním neformálnych opatrovateľov. V posledných desiatich 
rokoch vláda iniciovala niekoľko programov na zlepšenie podmienok 
pre osoby, ktoré poskytujú neformálnu starostlivosť, ktoré sú riadené 
Národným výborom zdravotníctva a sociálnych vecí. Práca v týchto 
programoch pravdepodobne prispela k vyššiemu uvedomeniu expono-
vanej situácie, ktorej sú vystavení neformálni opatrovatelia. Explicitné 
včlenenie dôkazov okolo podporných opatrení pre neformálnych opat-
rovateľov do smerníc pomohlo zamerať sa na rozvoj miestnych služieb.

Príklad 7 – Nemecko: Rozvoj dobrovoľníckeho sektora 
v dlhodobej starostlivosti

Základné informácie 

V Nemecku sú za dobrovoľnícku prácu v rezidenčných domovoch 
a domovoch s opatrovateľskou službou zodpovedné najmä sociálne 
organizácie a miestne farnosti, zatiaľ čo v službách domácej starost-
livosti doteraz práca dobrovoľníkov nebola výrazná. Komplementár-
ny zákon o ošetrovateľstve v poistení dlhodobej starostlivosti z roku 
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2002 (§ 45a-c Knihy o Sociálnom kódexe XI) poskytol neformálnym 
opatrovateľom, a po prvý raz aj dobrovoľníkom, väčší priestor na or-
ganizovanie novej starostlivosti v infraštruktúre dlhodobej starostli-
vosti Podľa nového zákona pacienti s demenciou alebo psychiatric-
kými ochoreniami dostávajú až do €460 na podporu ročne. V rámci 
tohto rozpočtu osoby s „vyššou potrebou asistencie“ alebo ich ro-
dinní opatrovatelia môžu využiť služby dennej starostlivosti alebo 
krátkodobej starostlivosti, ako aj špecifické podporné služby doma 
a za nízke ceny. Nízkoprahové služby sa vyznačujú spoluprácou me-
dzi profesionálmi a dobrovoľníkmi so špecifickými školiacimi mož-
nosťami a dohľadom nad plnením kritérií, ktoré im ukladá zákon. 
Základom týchto opatrení a následných doluuvedených zmien bolo 
poznanie, že LTCI je neobjektívne zamerané na telesné postihnutia, 
a tak znevýhodňuje osoby s demenciou a ich opatrovateľov. 

Popis

Ďalší rozvoj tejto neformálnej infraštruktúry sa zaznamenal v roku 
2008 v najnovšom Zákone o reforme starostlivosti (§ 45d Kniha 
o sociálnom kódexe XI), ktorý rozšíril cieľovú skupinu osôb s ná-
rokom na starostlivosť a ich opatrovateľov a zvýšil dávky na €1 
200-2 400 ročne, v závislosti od stupňa podpory. Aby mal žiadateľ 
prístup k tejto podpore, musí mať najmenej úroveň starostlivosti 
“0”. Ďalšie smernice, ktoré vychádzajú z § 82b Knihy o sociálnom 
kódexe XI, umožnili rezidenčným zariadeniam získať zdroje na ma-
nažment, školenia a výdavky na zapojených dobrovoľníkov v rámci 
dohôd o platbách s poistením dlhodobej starostlivosti.

Diseminácia nízkoprahových služieb postupuje v rámci sociálnych 
organizácií alebo domácich agentúr na miestnej úrovni. Novovyt-
vorené dobrovoľnícke projekty sú často organizované neziskovými 
poskytovateľmi starostlivosti alebo svojpomocnými skupinami. 
Najväčším problémom je vybudovať novú podpornú štruktúru, 
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ktorá priláka dobrovoľníkov zvýšením prístupu k dobrovoľníckej 
práci a podporou jej prijatia. Pre ten účel by sa mala ponúkať prá-
ca s verejnosťou a networking s podobnými službami, ako aj kom-
plexné školenia a rady, ako viesť dobrovoľníkov. 

Výsledky

Úloha dobrovoľníckej práce a situácia dobrovoľníkov v sektore sta-
rostlivosti sú nejasné. Dobrovoľníctvo sa oceňuje ako komplemen-
tárne vo vzťahu k profesionálnej službe a neformálnej starostlivosti 
v rámci rodiny, a nie ako náhrada za pravidelné ošetrovanie alebo 
opatrovanie. Rastúci nedostatok profesionálnych opatrovateľov 
a scvrkávajúce sa množstvo rodinných opatrovateľov však posilní 
snahu o zakomponovanie väčšieho množstva dobrovoľníkov v sek-
tore starostlivosti. Avšak samotná práca dobrovoľníkov nemôže 
kompenzovať chýbanie opatrovateľov v budúcnosti. Výsledky vý-
skumov v oblasti dobrovoľníckej práce ukazujú na veľký potenciál 
dobrovoľníkov, ktorí sa dajú prilákať do sociálnej oblasti. Rastúca 
skupina aktívnych starších ľudí sa stala hlavnou cieľovou skupinou 
v marketingu príležitostí pre dobrovoľníkov. Skúsenosti v praxi 
v zariadeniach opatrovateľskej služby a dlhodobej starostlivosti 
od roku 2003 ukázali, že dobrovoľnícka práca so staršími ľuďmi 
závislými od starostlivosti, alebo s ľuďmi s demenciou predurčuje 
špecifický záujem v tejto oblasti. Spolupráca medzi profesionálmi 
a dobrovoľníkmi sa stále popisuje ako ťažká a vyžaduje si pracovné 
úlohy, dozor a poradenstvo dobrovoľníkov a uznanie ich aktívnej 
účasti. Okrem toho zvýšenie atraktívnosti dobrovoľníckej práce 
pre možných záujemcov závisí od špecifických životných podmie-
nok a od samotných dobrovoľníkov. Bez dôkladného navrhovania 
a plánovania odborného vzdelávania dobrovoľníkov a pracovných 
programov pre dobrovoľníkov ich dostupnosť môže v budúcnosti 
klesať, a preto možní dobrovoľníci budú vysoko žiadanou skupi-
nou v sociálnom sektore. 
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Príklad 8 – Fínsko: Systém platby za dlhodobú starostlivosť 
podľa príjmov

Základné informácie

Vo Fínsku sú platby užívateľov dlhodobej starostlivosti stanovené 
ako pevná sadzba čistého príjmu. V súčasnosti tvorí sadzba 85% 
disponibilného príjmu pacienta, bez minimálnej mesačnej sumy € 
97, ktorá musí pacientovi zostať na jeho vlastné použitie. 

Popis

Využívanie verejnej ústavnej starostlivosti sa najviac sústreďuje na 
staršiu populáciu v skupinách s nižšími príjmami. V roku 2006 viac 
ako polovica pacientov vo verejných rezidenčných zariadeniach 
alebo nemocniciach patrila do troch najnižších skupín podľa čis-
tých príjmov (decilov). Šikmý vzorec ústavnej starostlivosti odráža 
rozdelenie platieb v rámci príjmových skupín. Priemerná platba 
v dvoch najnižších deciloch sa vyšplhala na € 150 v porovnaní s € 
65 v dvoch najvyšších deciloch. Zatiaľ čo frekvencia ústavnej sta-
rostlivosti bola najnižšia v najsilnejšom decile, priemerná ročná 
platba medzi užívateľmi starostlivosti bola jasne najvyššia. Dôvo-
dom bola skutočnosť, že pacienti s najvyššími príjmami prispievali 
v absolútnej hodnote podstatne viac na starostlivosť v ústavných 
zariadeniach pre starších ľudí. Pacient s najnižším decilom príjmu 
platil v priemere € 4,600 ročne za rovnaké služby, ktoré pacientov 
s najvyšším decilom stáli zhruba € 14,000. Platby užívateľov tvoria 
okolo jednej štvrtiny celkového financovania verejnej ústavnej sta-
rostlivosti, pričom väčšia časť je financovaná cez všeobecné zda-
ňovanie. 

Rozdelenie platieb v porovnaní s príjmom sa dá merať pomocou 
súhrnného indexu progresivity. Ak je priemerný podiel platieb 
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osôb s vysokými príjmami vyšší (alebo nižší) ako u osôb s nižším 
príjmom, platby sa delia progresívne (alebo regresívne), a index 
dosiahne pozitívnu (alebo negatívnu) hodnotu. 

Výsledky

Fínska platobná schéma založená na príjmoch tvorí pevne stanove-
ný podiel príjmu na všetkých jeho úrovniach, a je z tohto hľadiska 
priamo úmerná. Nakoľko využitie/potreba ústavnej dlhodobej sta-
rostlivosti boli vyššie v skupinách s nižšími príjmami, rozdelenie pla-
tieb sa zmenilo na vysoko regresívne (index progresivity = -0,392).
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Príklad 9 – Veľká Británia (Anglicko): Spoločné rozpočty

Základné informácie

Partnerské dohody (časť 75) zákonne uzatvárané podľa Zákona 
o národných zdravotníckych službách z roku 2006, umožňujú spája-
nie rozpočtov orgánov zdravotníctva so (sociálnymi) službami, týka-
júcimi sa zdravotníctva na miestnej úrovni, kde sa môžu delegovať 
funkcie a integrovať riadiace štruktúry. Zákonné mechanizmy, ktorú 
umožňujú tvorbu spoločných rozpočtov, majú dosiahnuť väčšiu in-
tegráciu medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou a služby, ktoré 
sa viac prispôsobujú miestnym pomerom. Takéto dohody umožňujú 
spájanie strategického zadávania existujúcich alebo nových služieb, 
ako aj rozvoj dohôd poskytovateľov. Pôvodne sa uvádzali ako Časť 
31 (1999) o flexibilitách v Zákone o zdravotníctve. 

Popis

Časť 75 znamená zákonnú možnosť vybudovať novú organizáciu 
alebo „trust“, v ktorej sa kombinujú zdroje existujúcich organizácií 
s podobnými cieľmi a víziami v zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
Zvyšovanie rozpočtov umožňuje poskytovať služby vo väčšom roz-
sahu. Pri implementácii Časti 75 neexistuje jednotný postup. Rôz-
ne lokality používajú rôzne spôsoby, obyčajne vytvárajú spoločné 
Trusty starostlivosti, integrované organizácie zadávajúce nákup 
služieb alebo integrované organizácie poskytovateľov.

Služby duševného zdravia sú najčastejším druhom poskytovania 
služieb na základe dohôd podľa Časti 75. Existuje však aj niekoľko 
príkladov integrovaného poskytovania služieb presne šitých na 
mieru starších ľudí, a to vo forme multidisciplinárnych tímov ošet-
rovateľského personálu na praktickej úrovni so spoločným rozpoč-
tom a spoločnou riadiacou štruktúrou. 
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V praxi boli nové štruktúry navrhnuté s konkrétnymi cieľmi:

•	 uľahčiť koordináciu siete zdravotníckych a sociálnych služieb, 
čo umožní pružne reagovať na všetky nedostatky v poskytovaní 
starostlivosti,

•	 zabezpečiť najlepšie využitie zdrojov znížením duplicít a dosia-
hnutím vyšších úspor,

•	 umožniť poskytovateľom služieb, aby vedeli lepšie reagovať na 
potreby a názory užívateľov, bez skreslenia, zapríčineného roz-
dielnymi finančnými zdrojmi na rôzne služby.

Výsledky

Niektoré projekty sľubne naznačujú, že spoločné rozpočty priná-
šajú pre užívateľov služieb pozitívne výsledky. Integrácia na miest-
nej úrovni sa veľmi odporúča a znamená zlepšenie dostupnosti 
sprostredkovateľskej starostlivosti, pracovnej terapie, rehabilitá-
cie a okresných sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť; 
znamená rýchlejšie procesy posudzovania, rýchlejšie poskytova-
nie starostlivosti a zabudovanie domácich podporných zariadení; 
ako aj zníženie akútnych nemocničných služieb. 

Celkovo sa názory zhodujú v tom, že zriadenie Časti 75 a imple-
mentácia organizačných zmien je komplexná a náročná úloha, 
ktorá sa na začiatku často vyznačuje napätím v organizačných kul-
túrach, keď prebieha zmena v definíciách úloh a povinností. Dô-
kazy o pozitívnych dopadoch tvorby jednotnej štruktúry motivujú 
prikloniť sa k ceste spoločných rozpočtov a jednotných štruktúr. 
V jednom severskom meste napríklad vznikla jednotná organizácia 
na strategické zadávanie služieb, ktorá využíva partnerskú dohodu 
podľa Časti 75. Úspory v rámci „back office“ sa odhadujú na pri-
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bližne €1,5 miliónov ročne. Tieto úspory sú výsledkom spoločných 
systémov a režijných nákladov integrovaného tímu. Umiestnenie 
tímu v spoločných priestoroch, jednotný systém riadenia výkon-
nosti, zoradené indikátory a spoločné výsledné ciele prispievajú 
k efektívnejším a viac cielenejším pracovným postupom. 



 

Závery





„Dva závery“ pre nový začiatok 

(Kvetoslava Repková, IVPR) 
(Darina Sedláková, Kancelária WHO na Slovensku)

Kompletizácia diseminačných výstupov

Ako sme v úvodnej časti publikácie informovali, významnou 
charakteristikou projektu INTERLINKS bola a  je jeho interaktívnosť. 
Dokumentuje to najmä webová stránka projektu: http://interlinks.
euro.centre.org,1 ktorú je možné užívať na troch úrovniach. Prvou 
je úroveň pasívneho využívania, kedy sú k dispozícii všetky výstupy 
projektu, vrátane Rámca pre dlhodobú starostlivosť (Framework 
for LTC), ktorý sprostredkováva jednotlivé témy (Themes), subtémy 
(Subthemes), kľúčové otázky (Key issues) a zodpovedajúce príklady 
(Examples) za jednotlivé krajiny. Na tejto úrovni nie sú nevyhnutné 
žiadne osobitné prístupové práva. Druhou je úroveň, kedy môžu 
okrem pasívneho využívania existujúcich informácií a príkladov 
užívatelia a užívateľky komentovať/pripomienkovať existujúce 
príklady. Nevyhnutná je k tomu jednoduchá registrácia cez 
ľavé ponukové menu. Po potvrdenej registrácii sa následne pod 
jednotlivými príkladmi Rámca pre dlhodobú starostlivosť objaví 
možnosť zadať podľa požadovanej štruktúry vlastný komentár 
príkladu a tak udržiavať s jeho autorom/rkou kontakt. Na tretej 
úrovni sa možno stať aktívnym prispievateľom/ľkou nového 
príkladu cez kliknutie na výzvu „Contribute“ (Prispieť) v hornom 
pravom rohu webovej stránky. Bližšie informácie, akým spôsobom 

1 Pripomíname, že webová stránka je v anglickom jazyku.

225



226

to urobiť, sú po rozkliknutí k dispozícii. Možno predpokladať, že 
kombináciou týchto troch úrovní sa po určitej dobe zdynamizuje 
tvorba odbornej komunity zameranej na problematiku dlhodobej 
integrovanej starostlivosti o staršie osoby na európskej úrovni.

Slovenský projektový tím v spolupráci s Národným panelom 
expertov/tiek – Slovensko priniesol do projektu INTERLINKS 
ďalšiu dimenziu interaktívnosti a synergie. Práve cez platformu 
NEP - Slovensko angažoval v jednotlivých fázach projektu do 
spolupráce na ad-hoc báze ďalšie významné osobnosti v tejto 
oblasti. Tak vznikla v rámci projektu séria vydaní Policy brief, ktoré 
sú záujemcom k dispozícii na webovej stránke IVPR:

Repková, K. 2010. Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku 
na rázcestí. Policy brief. Bratislava: IVPR (http://www.sspr.gov.sk/
IVPR/images/IVPR/Interlinks/policy.pdf) 

Bušová, B., Brichtová, L., Repková, K., Zongorová, I. 2010. Udržateľné 
financovanie sociálnych služieb pre starších ľudí – vybrané otázky. 
Policy brief2. Bratislava IVPR (http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/
IVPR/Interlinks/PB2.pdf) 

Balogová, B., Mračková, A., Repková, K. 2011. Dobrovoľníctvo 
v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí – čo o ňom ne/vieme a čo 
potrebujeme riešiť. Policy brief3. Bratislava IVPR (http://www.sspr.
gov.sk/IVPR/images/IVPR/Interlinks/pb3.pdf) 

Okrem toho sme v záverečnej fáze projektu spracovali dva 
informačné letáky pre odbornú a laickú verejnosť, ktoré sú rovnako 
k dispozícii na webovej stránke IVPR:

Bušová, B., Bednárik, R., Brichtová, L., Repková, K. 2011. Starostlivosť 
o dlhodobo chorých starších ľudí – prehľad foriem pomoci. Bratislava: IVPR. 
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/Interlinks/letak%201.pdf 



227

Bušová, B., Bednárik, R., Brichtová, L., Repková, K. 2011. Starostlivosť 
o dlhodobo chorých starších ľudí – praktický sprievodca rozličnými 
formami pomoci. Bratislava: IVPR. http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/
images/IVPR/Interlinks/letak%202.pdf 

Predstavili sme rôznorodé výstupy vedecko-výskumného projektu 
INTERLINKS. Domnievame sa, že pre tých, ktorí už sú angažovaní 
v problematike dlhodobej starostlivosti o staršie osoby, môžu 
poskytnúť ďalšie významné komparatívne informácie pre ich prácu. 
Veríme, že sme oslovili aj tých, ktorí sa doposiaľ cítili „nevtiahnutí“, 
nakoľko pred touto témou „niet úniku“. A z toho vychádzame aj 
v rámci plánovania budúcich krokov. 

S problematikou dlhodobej starostlivosti nekončíme...

Problematika dlhodobej starostlivosti o starších ľudí ostáva 
naďalej prioritnou témou v Európe aj na Slovensku. Ich rastúci 
počet, vôľa udržať ich čo najdlhšej v dobrom zdraví a kondícii, ale 
zároveň mať vytvorený funkčný a dostupný systém zdravotných 
a sociálnych služieb pre tých, čo potrebujú pomoc v chorobe a pri 
strate sebestačnosti – to všetko sú a budú výzvy, na ktoré treba 
operatívne a v primeranej kvalite reagovať. 

V ostatných rokoch sa na Slovensku vďaka záujmu kompetentných 
orgánov, zanieteniu početnej skupiny odborníkov, ale aj vďaka 
spolupráci s medzinárodnými organizáciami , dosiahla významná 
podpora budovania kapacít pre dlhodobú starostlivosť o starších 
ľudí. Nedoriešených problémov je však stále dosť, napríklad 
nestále legislatívne prostredie, systém dlhodobej starostlivosti 
o starších ľudí v nemocničných zariadeniach, nekoordinovaný 
prepúšťací manažment (discharge management), chýbajúca alebo 
neúčinná tímová sociálno-zdravotnícka práca, dostupnosť a kvalita 
sociálnych služieb pre seniorov.
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Rok 2012 vyhlásila Európska komisia za „Európsky rok aktívneho 
starnutia“ a témou Svetového dňa zdravia WHO bude „Zdravie 
a starnutie“. Regionálny úrad WO pre Európu sa preto rozhodol, 
že bude aj v rokoch 2012-13 finančne a odborne podporovať 
Slovenskú republiku v jej úsilí o zlepšovanie zdravia a života seniorov. 
Spolupráca bude zameraná najmä na vytváranie potrebných 
kapacít pre oblasť dlhodobej starostlivosti na Slovensku, ale aj na 
sprostredkovanie skúseností z medzinárodnej spolupráce a praxe. 
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Príloha

INTERLINKS projektový tím 

Slovensko inštitucionálne zastupoval v projekte ITNTERLINKS 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, v rámci neho konkrétne:

Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. – zodpovedný riešiteľ (IVPR)

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. – spoluriešiteľka (IVPR)

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. – externá spoluriešiteľka (MPSVR SR)

RNDr. Helena Rašová – projektová manažérka (IVPR)

INTERLINKS Národný panel expertov/tiek (NEP)

Súčasťou diseminačnej stratégie projektu INTERLINKS bolo aj 
zriadenie NEP – Slovensko. V rámci tejto odbornej platformy boli 
zastúpené rozličné kľúčové inštitúcie angažované v problematike 
dlhodobej starostlivosti o starších ľudí na Slovensku. Úlohou 
členov a členiek NEP bolo poskytovať riešiteľom a riešiteľkám 
projektu relevantné informácie pre prípravu jednotlivých výstupov 
projektu, spoločne ich prerokovávať a validizovať, rovnako ako 
implementovať metódy a nástroje vygenerované a odporúčané na 
základe výstupov projektu.
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Členovia a členky NEP - Slovensko:

Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - FF PU v Prešove

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc. – APSS Bratislava

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. – SZU Bratislava

Mgr. Bruno Konečný – ZMOS

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, DrSc. – SZU Bratislava

JUDr. Magdaléna Lacová – MZ SR

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. – NROZP v SR

MUDr. Izabela Mátéffy – FN Bratislava

Mgr. Júlia Petrovičová – DD Bratislava

MUDr. Darina Sedláková, MPH – kancelária WHO na Slovensku

Mgr. Marica Šiková – Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

RNDr. Kamil Vajnorský – Jednota dôchodcov v SR

Ing. Iveta Zongorová – MPSVR SR

Ad�hoc experti a expertky

PhDr. Iva Blanáriková – MZ SR

PhDr. Ľubica Kontrová – MZ SR

Mgr. Alžbeta Mračková – C.A.R.D.O.


