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KRÁTKODOBÝ DOPAD  
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Úvod 
 

Rýchle šírenie pandémie COVID-19 od marca 2020 malo na jednotlivé odvetvia veľmi odlišný 
vplyv. Najviac zasiahnuté sú tie, ktoré poskytujú služby, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň 
fyzickej blízkosti k zákazníkom, a majú vysoký podiel malých alebo mikropodnikov, ktorým 
chýbajú rezervy na kompenzáciu klesajúceho dopytu po službách (Pouliakas a Branka 2020). 
Veľmi často ide o odvetvia vyžadujúce strednú a nízku úroveň zručností, kde nábor prebieha 
medzi skupinami, ktoré sú silne vystavené vplyvu pandémie COVID-19, a zároveň vykazujú 
vysokú úroveň nelegálnej práce. Okrem odvetví cestovného ruchu a pohostinstiev sa povaha 
služieb, štruktúra podnikov a modely zamestnanosti1 spájajú v odvetví osobných služieb a 
služieb pre domácnosti (PHS). 
 
Európska komisia (2012) definuje PHS ako „služby pokrývajúce širokú škálu aktivít, ktoré 
prispievajú k  domácemu blahobytu rodín a jednotlivcov: starostlivosť o deti, dlhodobá 
starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, upratovanie, opravné kurzy, 
opravy domov, záhradníctvo, podpora IKT atď.“ To ukazuje, že poskytovanie PHS pomáha 
starším ľuďom aj osobám so zdravotným postihnutím vyrovnať sa s ich každodenným 
životom, poskytuje rodinám flexibilitu neinštitucionalizovanej starostlivosti o deti a umožňuje 
využitie (vysoko) špecializovaných služieb v dome a okolo domu. Ďalej sa oblasť PHS považuje 
za oblasť zamestnanosti s vysokým potenciálom rastu (Baga a kol. 2020). Táto správa preto 
analyzuje kroky, ktoré štáty v celej Európe podnikli na absorbovanie šokov spôsobených 
pandémiou COVID-19 na rozsah/kvalitu služieb a úroveň zamestnanosti v rôznych sektoroch 
PHS. Ďalej predkladá odporúčania na ďalší rozvoj oblasti PHS v členských štátoch EÚ. 
 
Analýzy vychádzajú z poznatkov z výskumu, ktorý skúma krátkodobý vplyv COVID-19 na 
sektory PHS a príslušné reakcie v oblasti politiky v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Českej 
republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, 
Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a 
Švédsku. Pri výskume sa uplatnil prístup zmiešaných metód: 
• Uskutočnil sa prieskum organizácií PHS, pracovníkov PHS a domácností využívajúcich PHS/ 

zamestnávajúcich pracovníkov PHS. 
• Uskutočnil sa sekundárny prieskum zhromažďujúci informácie o politických reakciách na účinky 

látky COVID-19 v rozličných sektoroch PHS. 
• Uskutočnili sa expertné rozhovory v deviatich vybraných krajinách.2 

 
1 Iba v tejto dimenzii alebo niektoré typy služieb ponúkané v oblasti PHS; pozri oddiel 2 s podrobnosťami o rozmanitosti PHS. 
2 Výskum prebiehal v rámci projektu Pokrok v oblasti osobných služieb a služieb pre domácnosť _(Ad-PHS), na ktorom sa 
zúčastnilo sedem partnerov: Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD); 
Európska federácia služieb pre jednotlivcov (EFSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); Európska federácia odborových 
zväzov v potravinárskom, poľnohospodárskom a cestovnom ruchu a súvisiace pobočky (EFFAT); Diesis COOP; Inštitút pre 
ekonomiku, prácu a kultúru (IWAK) a Európska federácia pre zamestnanie v rodine (EFFE) (pozri https://ad-phs.eu/). 
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Dopad pandémie COVID-19 na organizácie, 
používateľov a pracovníkov PHS 

 

S cieľom preskúmať účinky pandémie COVID-19 na oblasti PHS bol zahájený prieskum v 27 
členských štátoch EÚ. Poskytol 215 odpovedí z 15 krajín a uskutočnil sa medzi 23. 
septembrom a 23. novembrom 2020. Väčšina odpovedí pochádzala z krajín, kde je oblasť PHS 
vyspelejšia a poskytovatelia PHS sú dobre organizovaní, aby mohli prieskum šíriť vo svojich 
úzko prepojených sieťach: Taliansko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko. Pretože 50% 
odpovedí pochádzalo z Talianska, sú tu posudzované osobitne. Spravidla nepochádzali žiadne 
reakcie z krajín, kde projekt Ad-PHS nebol prítomný (krajiny s menej rozvinutou oblasťou PHS, 
ako sú Chorvátsko, Cyprus, Grécko, Lotyšsko a Litva, s výnimkou Portugalska). Pretože počet 
odpovedí je obmedzený, prieskum nereprezentuje celkovú cieľovú populáciu. Odpovede na 
prieskum boli obohatené a zasadené do kontextu pomocou poznatkov z odborných 
rozhovorov so združeniami PHS (záujmové skupiny zamestnávateľov a pracovníkov) z 
deviatich krajín: Rakúsko, Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Rumunsko 
a Španielsko. 
Prieskum zameraný na prvú vlnu pandémie COVID-19 (február/marec - jún 2020) skúmal: 
• Dopad pandémie na tieto organizácie, používateľov a pracovníkov PHS; 
• Stratégie, ktoré používajú na zvládanie následkov pandémie; 
• Štruktúry pomoci, ktoré majú k dispozícii. 
 

65% respondentov reprezentovalo organizácie PHS, 26% domácnosti ako používatelia PHS/ 
zamestnávatelia pracovníkov PHS a 9% odpovedí vo vzorke pochádzalo od pracovníkov PHS.3 

 

Vplyvy pandémie COVID-19 na činnosti organizácií, používateľov a pracovníkov 
PHS 
 
Polovica organizácií PHS zažila úplnú (26%) alebo čiastočnú (24%) stratu podnikania počas 
prvého obdobia pandémie COVID-19. 44% respondentov prieskumu zhodnotilo silný vplyv 
krízy na príjmy a 39% zaregistrovalo mierny vplyv. 

 

Následne 73% respondentov uviedlo, že ich celkový finančný potenciál bol ovplyvnený 
negatívne (obrázok 1). Pretože 73% organizácií PHS odpovedalo, že je ťažké nájsť nových 
zákazníkov, je to indikátor, že bolo potrebné kompenzovať pokles podnikateľskej aktivity. V 
rôznych krajinách partneri v rozhovore uviedli, že zákazníci PHS mali rôzne dôvody na 

 
3 Nasledujúca prezentácia výsledkov prieskumu nezahŕňa odpovede z Talianska. Vychádza preto zo 108 odpovedí zo 14 
krajín. Na rozdiel od prevládajúcich profilov organizácií PHS, domácností a pracovníkov, respondenti uviedli, že väčšinou 
poskytujú alebo využívajú služby nesúvisiace so starostlivosťou (napr. upratovanie). 
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zrušenie služieb počas pandémie: keďže trávili viac času doma, mohli robiť viac práce v 
domácnosti, mali k dispozícii menej finančných zdrojov alebo sa obávali o zraniteľné skupiny v 
svojej domácnosti. Aj keď sa v názoroch odborníkov vyskytovali rozdiely, zdá sa, že 
všeobecnou tendenciou je, že opatrovateľské služby boli zrušené menej často ako služby 
nesúvisiace so starostlivosťou, pokiaľ neboli poskytované zraniteľným skupinám osôb. 
 
Obrázok 1: Aspekty poskytovania PHS ovplyvnené pandémiou COVID-19 (február - jún 2020): organizácie PHS (v %) 

 
Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
Zástupcovia organizácií PHS navyše odpovedali, že psychická pohoda (76% respondentov) 
a fyzický blahobyt (60%) ich personálu boli nepriaznivo ovplyvnené, čo sťažovalo zvládanie 
nepretržitého poskytovania služieb. Negatívne ovplyvnené bolo aj najímanie pracovníkov 
(66%), ktoré bolo relevantné napríklad v situácii, keď obvyklí pracovníci neboli k dispozícii z 
dôvodu choroby alebo rodinných povinností. Je zaujímavé, že väčšina respondentov uviedla, 
že v tejto situácii nebola komunikácia ovplyvnená (44%) alebo dokonca ovplyvnená pozitívne 
(17%). V rozhovore experti uviedli, že organizácie PHS vynaložili pri komunikácii so svojimi 
zamestnancami PHS osobitné úsilie s cieľom zmierniť neistotu, ktorú zažívajú, a dospieť k 
individuálnym riešeniam pre domácnosti a pracovníkov PHS s cieľom zabezpečiť kontinuitu 
služieb. 
 
Väčšina domácností (68% respondentov) tvrdila, že finančné zdroje, ktoré majú k dispozícii na 
nákup PHS, neboli vôbec ovplyvnené alebo že dopady neboli skoro vôbec badateľné (18%). 
Dostupnosť finančných prostriedkov pre PHS bola mierne ovplyvnená v 14% prípadov. 
Odpovede z prieskumu však naznačili, že služby pokračovali obvyklým spôsobom iba v 25% 
prípadov. V 39% prípadov organizácia alebo pracovník PHS zrušili služby úplne a v 14% 
prípadov čiastočne. Iba 11% domácností v prieskume uviedlo, že zrušili služby sami čiastočne 
a ďalších 11% úplne. Rozhovory s expertmi však boli v rozpore s týmito zisteniami a uviedli, že 
strata podnikania a prepúšťanie v oblasti PHS vyplynuli predovšetkým z klesajúceho dopytu 
domácností, a to najmä v oblasti opatrovateľských služieb. Preto rozpor s najväčšou 
pravdepodobnosťou vyplýva z toho, že naša vzorka je skreslená v prospech domácností, ktoré 
využívajú prevažne domáce upratovacie služby. 
Podľa názoru domácností väčšina aspektov poskytovania PHS nebola ovplyvnená okrem 
zmeny v komunikácii s pracovníkom PHS, ktorá bola prevažne hodnotená ako negatívna 
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(79%) (obrázok 2). Naproti tomu sa komunikácia s organizáciou PHS zhoršila iba v 9% 
prípadov a dokonca sa zlepšila v 7% prípadov. Zdá sa, že v situácii neistoty bolo pre 
organizácie PHS jednoduchšie preorganizovať komunikáciu so svojimi klientmi a pracovníkmi 
a poskytnúť im informácie na orientáciu. 
 
Obrázok 2: Aspekty poskytovania PHS ovplyvnené pandémiou COVID-19 (február - jún 2020): domácnosť (v %) 

Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

46% pracovníkov PHS odpovedalo, že ich príjem sa počas prvej vlny pandémie COVID-19 
vôbec nezmenil alebo sa nezmenil skoro vôbec badateľne (9%). U 27% respondentov sa však 
ich situácia zmenila mierne a u 9% výrazne. Na otázku o zmenách v ich príjmoch 46% 
respondentov tvrdilo, že sa im skrátil pracovný čas, 9% uviedlo, že boli prepustení. V tejto 
situácii neistoty 36% pracovníkov PHS v prieskume uviedlo, že ich schopnosť nájsť si 
dodatočnú prácu, ako aj schopnosť nájsť si nové miesto výkonu práce boli negatívne 
ovplyvnené (obrázok 3). Najdôležitejšou obavou pracovníkov PHS však bolo obava o svoje 
zdravie, pretože 82% respondentov tvrdilo, že pandémia COVID-19 mala na naňho 
nepriaznivý vplyv. Z rozhovorov vyplynulo, že to bolo v súvislosti so stresom z dôvodu 
obmedzenej dostupnosti osobných ochranných prostriedkov (OOP) počas prvých týždňov 
pandémie, ako aj potreby pracovať v prostredí, v ktorom sa náhle spochybnili existujúce 
istoty poskytovania služieb. Ďalej bolo pre pracovníkov PHS ťažké pokračovať v práci v situácii, 
keď bol ich súkromný život ovplyvnený pandémiou COVID-19. 
 
Obrázok 3: Aspekty poskytovania PHS ovplyvnené pandémiou COVID-19 (február - jún 2020): Pracovníci PHS (v %) 

 
Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID (2020). 
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Stratégie organizácií, používateľov a pracovníkov PHS pri zvládaní dopadov 
pandémie COVID-19 
 
Väčšina organizácií PHS uviedla, že poskytovala OOP pre svojich pracovníkov PHS (91%), a 
prehodnotila normy a postupy poskytovania služieb (84%) (obrázok 4). Nasledovalo to po 
informačných kampaniach zahájených vo väčšine krajín, ktoré upozorňovali na kontakty so 
zraniteľnými skupinami osobami a na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení. V súlade s 
novými normami pre poskytovanie služieb sa zmenila frekvencia, trvanie alebo povaha 
služieb (69%). Revidovaná bola interná komunikácia (60%) ako aj kontakty s externými 
partnermi (49%). Často uvádzané opatrenie bolo tiež adresovanie blaha pracovníkov PHS 
(71%). Odpovede ukazujú, že zatiaľ čo 39% organizácií PHS znížilo pracovný čas svojho 
personálu, 11% z nich ich zvýšilo, trvalejšie rozhodnutia týkajúce sa personálu sa prijímali 
menej často: 20% opýtaných uviedlo, že prijalo nových pracovníkov PHS a 14% svoj personál 
prepúšťalo. Obvyklé kanály na nábor pracovníkov už často neboli k dispozícii, najmä ak sa 
spoliehali na prístupnosť verejných orgánov. Napríklad v Nemecku nemohli organizácie PHS 
spolupracovať s verejnými úradmi práce pri nábore pracovníkov PHS. V Španielsku neboli 
otvorené úrady sociálneho zabezpečenia zapojené do registrácie súkromných opatrovateľov, 
čo sťažilo najmä domácnostiam starších osôb oficiálny nábor pracovníkov PHS. 
 
Obrázok 4: Opatrenia prijaté organizáciami PHS počas pandémie COVID-19 (február - jún 2020) (v %) 

 

Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

 
Hlavnými opatreniami v domácnostiach bolo poskytovanie OOP pre svojich pracovníkov (50% 
respondentov) alebo adresovanie ich blahobytu (39%) (obrázok 5). Z odpovedí vyplýva, že 
relatívne malý podiel domácností sa rozhodol doladiť otázky poskytovania služieb (napr. nové 
definovanie noriem poskytovania služieb alebo skrátenie/predĺženie pracovnej doby 
pracovníkov). 
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Obrázok 5: Opatrenia prijaté domácnosťami počas pandémie COVID-19 (február - jún 2020) (v %) 

 

Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 

V prípade pracovníkov PHS bolo najčastejšie prijatým opatrením používanie OOP 
poskytovaných zamestnávateľom (64% respondentov), alebo ktoré si zakúpili sami (27%) 
(obrázok 6). Považovali však za potrebné zrušiť služby v domácnostiach s obzvlášť 
zraniteľnými skupinami osôb (55%). 

Obrázok 6: Opatrenia prijaté pracovníkmi PHS počas pandémie COVID-19 (február - jún 2020) (v %) 

Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 
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Podporné opatrenia a štruktúry dostupné pre organizácie, používateľov a 
pracovníkov PHS 
 
Reakcie členských štátov EÚ na pandémiu COVID-19 sa do značnej miery odlišovali (oddiel 3). 
Aby sme získali prvý prehľad o štandardných podporných opatreniach v rôznych oblastiach 
PHS, požiadali sme účastníkov prieskumu, aby uviedli, či bolo alebo nebolo k dispozícii 
konkrétne podporné opatrenie (obrázok 7). 72% respondentov uviedlo, že majú k dispozícii 
odporúčania alebo usmernenia, ako aj štátne podporné programy (78%). Mierne nižší podiel 
účastníkov uviedol dostupnosť právneho poradenstva v oblasti pracovného práva a predpisov 
(77%) alebo rady, ako čo najlepšie využiť programy štátnej podpory (61%). Ako ukázali 
rozhovory, personálne otázky alebo žiadosti o prostriedky štátnej podpory sa v časoch 
všeobecnej neistoty ťažko riešili a všetky strany v sektoroch PHS potrebovali kvalitné 
poradenstvo. V niekoľkých krajinách prijaté programy podpory pre organizácie alebo 
pracovníkov PHS ešte nesplnili svoj prísľub zmiernenia dopadu pandémie, pretože finančné 
prostriedky stále neboli pridelené alebo podliehajú revízii a prípadnej reštitúcii, ak neboli 
splnené všetky podmienky. 
Je pozoruhodné, že OOP boli dostupné iba pre 43% respondentov. Dotazovaní partneri vo 
všetkých krajinách potvrdili, že najmä na začiatku pandémie COVID-19 bolo veľmi ťažké získať 
OOP, aj keď to bolo zásadným predpokladom pre pokračovanie/obnovenie poskytovania PHS. 
 
Obrázok 7:  Dostupnosť opatrení podpory počas pandémie COVID-19 (február - jún 2020):  organizácie PHS, 
domácnosti a pracovníci (v %) 
 

 
 

Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 

Je dôležité poznamenať, že medzi organizáciami PHS, domácnosťami a pracovníkmi existovali 
mierne rozdiely. Väčšina organizácií PHS uviedla, že programy štátnej podpory (86%) boli k 
dispozícii, a tiež poradenstvo ako tieto programy najlepšie využiť dokázalo získať vyšší počet 
respondentov (56%). V situácii, keď pandémia COVID-19 ovplyvnila základy 
pracovnoprávneho vzťahu (napr. práca na kratší pracovný čas, odmeny spojené s 
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karanténou), malo 70% respondentov prístup k právnemu poradenstvu v oblasti pracovného 
práva a predpisov. Navyše 80% respondentov uviedlo, že sa dokázali oprieť o odporúčanie 
alebo usmernenie týkajúce sa poskytovania PHS. To dokazuje, že organizácie PHS mali väčšiu 
schopnosť získavať informácie o dostupných podporných opatreniach ako napríklad 
domácnosti zamestnávajúce pracovníkov PHS. Navyše veľa nástrojov bolo vytvorených na 
základe formálneho pracovnoprávneho vzťahu s organizáciou PHS a boli spravované 
prostredníctvom neho, takže mali väčšiu tendenciu zaoberať sa dostupnosťou rôznych 
možností podpory. 
 
Naši partneri pri rozhovore zdôraznili, že hlavnou výzvou pre všetkých v oblasti PHS bolo 
získanie prehľadu o situácii za neustále sa meniacich podmienok. Ako uviedli respondenti 
prieskumu, pre 53% nebolo k dispozícii jediné informačné miesto poskytujúce poradenstvo 
(obrázok 7). Pre organizácie PHS boli prvým zdrojom informácií pri zvládaní pandémie COVID-
19 verejné orgány (49%) a združenia poskytovateľov PHS (35%). Taktiež 25% domácností ako 
používateľov PHS a v niektorých prípadoch zamestnávateľov PHS konzultovalo najskôr 
informácie poskytnuté verejnými orgánmi, ale väčšina (64%) výslovne uviedla, že ani verejné 
orgány, združenia poskytovateľov PHS ani odborové organizácie neboli pre nich prvým 
zdrojom informácií. Pracovníci PHS hlavne využívali informácie poskytnuté združením 
poskytovateľov PHS (36%) alebo zo strany verejných orgánov (27%). 

Organizácie PHS, domácnosti a pracovníci hodnotili reakciu štátnych orgánov na COVID-19 
prevažne nedostatočnú (34%) alebo priemernú (31%) (obrázok 8), zatiaľ čo 29% bolo s krokmi 
štátnych orgánov spokojných. 
 
Obrázok 8: Hodnotenie reakcie štátnych orgánov na pandémiu COVID-19 (február - jún 2020): Organizácie PHS, 
domácnosti a pracovníci (v %) 
 

 
 
Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

Situácia bola úplne opačná, pokiaľ ide o hodnotenie činnosti združení PHS pri pandémii 
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ako nedostatočnú (obrázok 9). 
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Obrázok 9: Hodnotenie reakcie združení PHS na pandémiu COVID-19 (február - jún 2020): organizácie PHS, 
domácnosti, pracovníci (v %) 
 

Zdroj: Prieskum Ad-PHS COVID-19 (2020). 

 
Organizácie, domácnosti a pracovníci PHS počas pandémie COVID-19 v 
Taliansku 
Pretože väčšina odpovedí z Talianska pochádzala z domácností, ktoré využívali PHS alebo 
zamestnávali pracovníkov PHS (92%), je možné podrobnejšie popísať dopady pandémie 
COVID-19 iba na túto skupinu. 47% domácností uviedlo, že poskytovali OOP pre svojich 
pracovníkov PHS v prvých mesiacoch krízy (február - jún 2020). Ďalej 37% sa zaoberalo 
blahobytom svojich pracovníkov PHS a 36% revidovalo normy a postupy poskytovania služieb. 
To naznačuje, že domácnosti sa snažili udržiavať služby v prevádzke. Je však potrebné 
zohľadniť, že pre niektoré domácnosti to musel byť boj, pretože 14% zaznamenalo silný a 29% 
mierny pokles zdrojov, ktoré majú k dispozícii. V dôsledku toho 18% talianskych domácností v 
prieskume zrušilo služby PHS úplne a 16% čiastočne. Medzi podpornými opatreniami v oblasti 
PHS uviedli organizácie, domácnosti a pracovníci PHS, že boli k dispozícii odporúčania a 
usmernenia (65% respondentov prieskumu), programy štátnej podpory (44%) a právne 
poradenstvo v oblasti pracovného práva a predpisov (43%).  Až 45% však uviedlo, že nebolo k 
dispozícii poradenstvo za účelom čo najlepšieho využitia programov štátnej pomoci. Ďalej 65% 
sa vyjadrilo, že chýbali dodávky OOP. V tejto situácii 46% všetkých talianskych respondentov 
hodnotilo reakciu verejných orgánov ako nedostatočnú a 20% ako priemernú, zatiaľ čo iba 
23% uviedlo, že bola dobrá. Hodnotenie reakcie združení PHS bolo priaznivejšie, 34% 
účastníkov prieskumu uviedlo, že bola dobrá a 22% ju hodnotilo ako priemernú.  
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Podporné opatrenia k dispozícii pre oblasť 
PHS počas pandémie COVID-19 

 
Počas pandémie COVID-19 vypracovali členské štáty EÚ veľmi odlišné reakcie v oblasti PHS, aj 
keď sledovali rovnaké ciele: stabilizáciu poskytovania PHS pre rôzne skupiny používateľov a 
zachovanie PHS ako domény, ktorá ponúka obchodné príležitosti pre širokú škálu 
poskytovateľov a zamestnanie pre veľký počet pracovníkov PHS. Na úvod uvedieme široký 
prehľad hlavných výziev a prístupov v oblasti systému sociálnej starostlivosti, ktoré umožňujú 
ohrozeným alebo závislým skupinám osôb zostať v ich vlastnej domácnosti. Následne 
uvádzame príklady podporných opatrení zameraných na kontinuitu obchodných aktivít a 
zamestnanosti v oblasti PHS. 
 
 

PHS ako súčasť systému sociálnej starostlivosti 
 
Sekundárny prieskum poskytovania PHS v systémoch sociálnej starostlivosti 21 členských 
štátov EÚ odhalil, že subjekty organizujúce, poskytujúce a financujúce PHS pre zraniteľné 
skupiny osôb si boli vedomé potreby zachovania týchto služieb. Podporné opatrenia sa 
zameriavali na samosprávy, organizácie PHS a pracovníkov PHS (zvyšovanie ich odolnosti) 
alebo používateľov (pričom im umožnili vyrovnať sa s konkrétnymi výzvami vyplývajúcimi z 
pandémie COVID-19). Tieto vybrané príklady ilustrujú rôzne prístupy uplatňované v rôznych 
členských štátoch EÚ: 
• V krajinách, kde sociálnu starostlivosť organizujú obce, zvýšila centrálna vláda strop pre 
komunálne výdavky súvisiace s COVID-19 alebo pridelila ďalšie financovanie obciam, aby mohli 
kompenzovať ďalšie výdavky počas pandémie (napr. v Dánsku a Estónsku). Vláda Španielska zriadila 
fond vo výške 300 miliónov EUR na pokrytie potrieb poskytovania sociálnych služieb v súvislosti s 
COVID-19. V Bulharsku sa rozsah služieb poskytovaných v rámci projektu „Patronátna starostlivosť o 
dospelých“ financovaného z ESF rozšíril o dodávku jedla, liekov a iného základného tovaru starším 
ľuďom, najmä v odľahlých oblastiach. 
• V Nemecku mohli organizácie PHS, ktoré pravidelne poskytujú služby sociálnej starostlivosti 
osobám, ktoré dostávajú príspevok v hodnote 125 EUR z ich poistenia starostlivosti, požiadať o 
odmenu za tieto služby z poistenia starostlivosti, aj keď boli tieto služby pozastavené. 
• Vo Francúzsku sa rozhodlo, že pracovníci poskytujúci služby sociálnej starostlivosti v 
domácnosti musia dostávať bonus v závislosti od výšky stanovenej miestnymi orgánmi. Politický 
záväzok sa však zatiaľ nenaplnil pre všetkých pracovníkov, pretože priznaný bonus sa v jednotlivých 
regiónoch podstatne líši. 
• V Poľsku sa zvýšil príspevok pre osoby so zdravotným postihnutím na prijatie pomocnej 
osoby; v Nemecku sa predĺžil termín na čerpanie príspevkov na osobnú starostlivosť za služby 
sociálnej starostlivosti. 
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S nástupom pandémie COVID-19 samosprávy videli potrebu upraviť svoje existujúce služby a 
ponúknuť nové druhy služieb. Napríklad domáce návštevy boli nahradené telefonickým 
hovormi alebo virtuálnymi návštevami s cieľom skontrolovať blahobyt klientov a znížiť ich 
mieru osamelosti (napr. Dánsko) alebo nájsť spôsoby, ako zapojiť rodinu a komunitu do 
reorganizovaných foriem poskytovania služieb (napr. Taliansko). Obmedzenia osobných 
kontaktov viedli samosprávy k zmene usporiadania komunikačných kanálov, napríklad v 
Bukurešti, kde bola zriadená špeciálna telefonická linka, kde starší ľudia, ktorí sa nemôžu 
spoliehať na podpornú štruktúru, môžu požiadať o pomoc pri varení, zabezpečovaní osobnej 
hygieny alebo podávaní liekov. V Nemecku odbor poistenia starostlivosti výslovne súhlasil s 
odmeňovaním alternatívnych služieb (napr. nakupovanie jedla alebo telefonovanie namiesto 
služieb priamej starostlivosti) poskytovaných osobami s nižšou úrovňou kvalifikácie v oblasti 
starostlivosti alebo susedskými pomocníkmi. 

 
Tieto pružné reakcie na výzvy spojené s pandémiou COVID-19 sa usilovali zachovať štruktúry 
poskytovania sociálnej starostlivosti v systéme sociálnej starostlivosti. Vo väčšine krajín však 
boli obmedzenia stále ďalekosiahle a menej podstatné činnosti domácej starostlivosti sa 
odkladali, najmä u osôb, ktoré sa mohli spoľahnúť na svoje vlastné sociálne siete. Napríklad 
na Malte sa pracovná terapia, komunitné služby a služby sociálnej práce pre jednotlivcov s 
odlišnými schopnosťami ponúkali iba v prípadoch, keď sa to považovalo za urgentné a 
nevyhnutné. Do veľkej miery to súviselo s okamžitou dostupnosťou OOP, keďže vo väčšine 
krajín boli uprednostňované potreby nemocníc alebo domovov dôchodcov. Napríklad v 
Slovinsku Slovinská národná rada organizácií zdravotne postihnutých osobitne požiadala 
príslušné orgány, aby zaradili zraniteľné osoby so zdravotným postihnutím medzi prioritné 
skupiny pre dodávku OOP, čo zdôrazňuje závislosť služieb sociálnej starostlivosti od takýchto 
prostriedkov. 
 
Okrem toho sa zmenili zavedené procesy poskytovania služieb na ochranu pracovníkov PHS: v 
Holandsku boli zriadené špeciálne „Korona tímy“ poskytujúce starostlivosť iba pacientom s 
COVID-19. Na Slovensku sa skrátil pracovný čas alebo sa zmenilo načasovanie prestávok, aby 
sa minimalizovali kontakty medzi pracovníkmi PHS. 
 
V krajinách s veľmi prísnymi pravidlami lockdownu boli pracovníci PHS považovaní za kritické 
pracovné sily a bola im poskytnutá rozšírená mobilita. V Španielsku im článok 7 kráľovského 
dekrétu 463/2020 udelil potrebnú mobilitu a právo vstúpiť do domovov svojich klientov. Aj v 
Taliansku mohli pracovníci PHS pokračovať v práci, aj keď vláda navrhla pozastavenie činnosti, 
pokiaľ to nevyžadujú mimoriadne okolnosti. Vzniesla však otázky, za akých podmienok budú 
odmeňované služby, ktoré nemožno poskytnúť. To záviselo od všeobecných pravidiel o 
práceneschopnosti, ktoré sa zmenili vo viacerých krajinách (napr. Dánsko a Estónsko), a 
poskytovali vo väčšine prípadov veľkorysejší prístup k nemocenským dávkam. V Taliansku 
mali pracovníci v domácnosti v prípade nakazenia vírusom COVID-19 nárok na príspevok na 
domácu izoláciu alebo na hospitalizáciu prostredníctvom fondu zdravotnej starostlivosti 
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Casacolf. Aj v Luxembursku bolo osobitne regulované poskytovanie PHS s tým, že pracovníci 
nemôžu odmietnuť prácu, pokiaľ nemajú lekárske potvrdenie. Iba v prípadoch, keď bol 
rodinný príslušník infikovaný COVID-19, boli oslobodení od práce a mali nárok na odmenu za 
zrušené služby. 
 
Pracovníci žijúci v domácnosti predstavovali špecifický prípad v oblasti PHS ako sporné 
prípady, pretože boli výrazne ovplyvnení obmedzeniami mobility na nadnárodnej úrovni. V 
Rakúsku, kde väčšina opatrovateľov žijúcich v domácnosti pochádza z Rumunska, Bulharska a 
Chorvátska, vydala centrálna vláda jednorazový nezdaniteľný bonus vo výške 500 EUR tým, 
ktorí si predĺžili pracovné zmeny najmenej o štyri týždne. Ďalej boli organizované špeciálne 
vlaky a lety, ktoré opatrovateľom umožnili obísť všeobecné cestovné obmedzenia. Počas 
pandémie COVID-19 sa podmienky opatrovateľov žijúcich v domácnosti (formálnych aj 
neformálnych) zhoršili, pretože členovia rodiny obmedzili svoje návštevy v domácnostiach 
starších ľudí. Okrem toho boli opatrovatelia žijúci v domácnosti z radov migrantov menej 
chránení pred prepustením (napr. v Poľsku) a svojvoľným znižovaním miezd. V Holandsku ich 
odborová organizácia FNV zastupovala v pracovnoprávnych sporoch a navrhla zriadiť 
pohotovostný fond, z ktorého by sa platili tí, ktorí prišli o zárobok. V Taliansku medzirezortný 
výnos vydaný v máji 2020 udelil imunitu zamestnávateľom, ktorí zaregistrovali svojich 
nelegálnych pracovníkov v domácnosti a pracovníkov v domácnosti, ktorí v Taliansku 
pracovali pred 31. októbrom 2019, vydaním povolení na prechodný pobyt. 
 
 
 

Úprava nástrojov PHS ako prostriedku na podporu poskytovania PHS 
 
V krajinách, kde existujú nástroje na podporu využívania a poskytovania PHS, boli upravené 
tak, aby sa zabezpečila kontinuita obchodných aktivít a zamestnávania v oblasti PHS. Boli 
určené buď na zvýšenie dopytu po PHS, alebo ešte častejšie vznikli na zmiernenie účinkov 
klesajúceho dopytu po PHS:4 

• Strana dopytu: 
- V Luxembursku sa maximálna paušálna daňová úľava na zamestnávanie pracovníkov v 

domácnosti dočasne zvýšila z 5 400 EUR na 6 750 EUR. 
- V Taliansku dostali osoby, ktoré mali deti do 12 rokov a nevyčerpali si 15 dní platenej 

dovolenky, poukaz na služby starostlivosti o deti vo výške 600 EUR. 
- V Belgicku sa platnosť poukážok na služby, hlavného nástroja finančnej podpory na vyvolanie 

dopytu po PHS, predĺžila o tri mesiace. 
- V Bruseli sa medzi 18. marcom a 30. júnom 2020 zvýšila regionálna dotácia na poukážky na 

služby o 2 EUR za hodinu zo 14,60 EUR na 16,60 EUR. Cieľom tejto dodatočnej podpory bolo 
kompenzovať doplnkové OOP. 
 
 

 
4 V tomto dokumente je možné predložiť iba výber z týchto opatrení na ilustrovanie škály prístupov prijatých členskými 
štátmi EÚ. 
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• Strana ponuky: 
- V bruselskom regióne bolo zavedené plnenie v hrubom vo výške 2,5 EUR za hodinu dočasnej 

nezamestnanosti. Malo to zaručiť náhradné príjmy vo výške 95% bežného platu pracovníka 
PHS, ktorý za posledných 14 mesiacov pracoval najmenej jednu hodinu v bruselskom regióne u 
svojho súčasného zamestnávateľa. Valónska vláda poskytla ďalších 8,6 milióna EUR na 
zabezpečenie plnej mzdy ďalších 40 000 pracovníkov PHS. 

- V Španielsku dostali domáci pracovníci 70% svojho platu za predpokladu, že môžu preukázať 
stratu alebo pozastavenie svojej práce. Od marca do septembra 2020 španielska vláda poskytla 
viac ako 23 000 takýchto dotácií pracovníkom v domácnosti. 

- V Taliansku dostali pracovníci v domácnosti, ktorí nebývali u svojho zamestnávateľa a ktorých 
pracovná zmluva/zmluvy bola v rozsahu viac ako desať hodín týždenne, podporu v apríli a máji 
2020 vo výške 500 EUR. 

Vo väčšine krajín boli k dispozícii podnikateľské úvery, oslobodenie od dane alebo všeobecné 
schémy na podporu firiem (napr. Francúzsky fond solidarity pre organizácie s obratom nižším 
ako 1 milión EUR, ktoré utrpeli viac ako 50-percentnú stratu výnosov). Aj keď schémy pomoci 
boli rôznorodé a boli prístupné aj mikropodnikom alebo nezávislým pracovníkom, väčšina z 
nich nebola navrhnutá pre oblasť PHS a nezohľadňovala napríklad osobitosti tejto oblasti. 
Napríklad na pokrytie prevádzkových nákladov (napr. prenájom kancelárie) by sa mohla 
použiť nemecká schéma núdzovej štátnej podpory, nie však na personál. Organizácie PHS 
však uviedli, že keďže sa služby poskytujú v domácnostiach, väčšina ich nákladov súvisí s 
personálom. V Rakúsku bola samostatne zárobkovo činným opatrovateľom žijúcim v 
domácnosti k dispozícii núdzová pomoc vo výške 2 000 EUR. Pretože však veľa z nich je 
registrovaných v domovských krajinách a nemajú rakúsky bankový účet, nemali nárok na 
podporu. 
 
 
 
 

Odporúčania v oblasti politiky na podporu 
rozvoja PHS 

 
Pandémia COVID-19 predstavovala vážnu výzvu pre oblasť PHS: ukázala, že je naliehavo 
potrebné prijať politické opatrenia na podporu jej odolnosti za meniacich sa podmienok. Týka 
sa to najmä opatrovateľských služieb poskytovaných v systéme dlhodobej starostlivosti. 
Závislosť rôznych používateľov PHS na spoľahlivom poskytovaní služieb ukazuje na potrebu 
uznať význam PHS a výslovne sa zamerať na ďalší vývoj v tejto oblasti v rámci prebiehajúcich 
alebo plánovaných reforiem v oblasti dlhodobej starostlivosti. Je potrebné vyriešiť otázky 
týkajúce sa financovania a okruhu príjemcov PHS, ako aj profilov zručností a pracovných 
podmienok pracovníkov PHS. 

 
Revidované prístupy v poskytovaní PHS počas pandémie COVID-19 odhaľujú tieto výzvy, ktoré 
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je potrebné v členských štátoch EÚ vyriešiť v širšom rámci financovania a zodpovedností PHS: 
• Organizovanie poskytovania PHS: je potrebné nájsť spôsoby, ako reorganizovať PHS v systéme 
sociálnej starostlivosti tak, aby sa do väčšej miery zapojili rodiny alebo miestne komunity. Pretože to 
so sebou nesie posúdenie situácií osobitne naliehavých alebo zložitých vrátane rôznych aktérov, na 
poskytovanie služieb nestačí zriadiť digitálne platformy. Skôr je potrebné zvážiť, ako kombinovať rôzne 
ponuky a preorganizovať informačné toky. Ďalej je potrebné nanovo definovať vzťahy medzi rôznymi 
aktérmi a ich zodpovednosťami. 
• Dopyt po PHS: v dôsledku dlhodobejšieho pozastavenia služieb sociálnej starostlivosti najmä 
pre zraniteľné skupiny osôb vznikla potreba po PHS. Pretože sa finančný potenciál zákazníkov v 
mnohých prípadoch znížil, táto potreba PHS sa nemôže prejaviť ako dopyt po PHS bez cielených 
podporných nástrojov. Táto otázka je obzvlášť aktuálna, pretože pandémia COVID-19 prehĺbila 
existujúce nedostatky pri poskytovaní a financovaní PHS. Ďalej je potrebné revidovať a rozšíriť 
nástroje na podporu dopytu po PHS, aby sa zabránilo rozšíreniu nelegálnej práce v oblasti PHS v 
situácii, keď legálne služby nie sú dostupné alebo ľahko dostupné. 
• Pracovné podmienky pracovníkov PHS: v niekoľkých krajinách prevalencia nelegálnej práce v 
oblasti PHS znamenala, že väčšina pracovníkov PHS nemala prístup k nástrojom štátnej pomoci, čo 
zhoršovalo ich pracovné podmienky a ekonomickú situáciu. Počas prvej fázy pandémie COVID-19 
zaznamenali aj registrovaní pracovníci PHS extrémne vysokú úroveň počiatočnej neistoty v 
poskytovaní služieb, zmeny rámcových podmienok poskytovania služieb a obavy o bezpečnosť práce 
týkajúce sa seba aj  zákazníkov. Zainteresované strany z rôznych členských štátov EÚ uviedli, že to 
súviselo so všeobecným názorom, že oblasť PHS je v oblasti zdravotnej starostlivosti a dlhodobej 
starostlivosti druhoradá. Tieto fakty ukazujú, že je potrebné uznať, že oblasť PHS je rovnako dôležitá, 
pretože predstavuje zásadný podporný pilier v širších systémoch zdravotnej starostlivosti a 
poskytovania dlhodobej starostlivosti. 
 

Napriek zložitej situácii vyplývajúcej z pandémie COVID-19 preukázala oblasť PHS odolnosť na 
základe svojich reakcií na krízu. Pri zvládaní rôznych výziev zainteresované strany PHS 
preukázali odhodlanie, tvorivosť a schopnosť napredovať, čím preukázali inovačný potenciál, 
ktorý je vlastný oblasti PHS. Nastal čas využiť tieto impulzy na podporu poskytovania ľahko 
dostupných a cenovo dostupných PHS. 
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