
ZÁPISNICA 
 

z ustanovujúceho snemu 

Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 

(ďalej len „komora“), 
 

konaného dňa 18.9.2015 v Bratislave 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Úvod a príhovory hostí 

2. Schvaľovanie dokumentov 

3. Voľby do orgánov komory, prijímanie hosťujúcich členov 

4. Prijímanie uznesení 

5. Záver 

 

1. Úvod a príhovory hostí 

Ustanovujúci snem komory otvoril predseda prípravného výboru, Mgr. Peter Kulifaj. 

Prítomným zakladajúcim členkám a členom sa prihovorili so svojimi príspevkami prof. PhDr. 

Gabura, CSc., doc. RNDr. Hetteš, CSc. a neskôr aj pán štátny tajomník Burian. 

 

2. Schvaľovanie dokumentov 

Členovia prípravného výboru predstavili jednotlivé dokumenty komory (Štatút, Hospodársky 

poriadok, Disciplinárny poriadok, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Etický kódex) 

a zaslané pozmeňujúce návrhy. Kópia schválenej podoby uvedených dokumentov tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

3. Voľby do orgánov komory, prijímanie hosťujúcich členov 

Na úvod boli prijatí hosťujúci členovia komory, ktorí splnili podmienku získania minimálne 

desať podpisov členov komory. Kópia zoznamu prijatých hosťujúcich členov tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Voľby predsedu komory a členov orgánov komory viedla predsedníčka volebnej komisie, 

Mgr. Martina Gymerská. Hlasovanie prebiehalo tajne. Výsledky volieb sú zverejnené 

v Protokole o voľbách predsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce, členov predstavenstva komory, členov dozornej rady komory, členov 

profesijnej rady komory a členov disciplinárnej komisie komory. Kópia protokolu je súčasťou 

prílohou zápisnice. 

 

4. Prijímanie uznesení 

V rámci prijímania uznesení členovia hlasovali o výške členského príspevku a nasledujúcich 

poplatkov: 

 podanie žiadosti o vydanie povolenia, 

 podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania vydaného zahraničnou 

inštitúciou, 

 vyznačenie zmeny v povolení, okrem vyznačenia zmeny trvalého pobytu v dôsledku 

premenovania názvov obcí a ulíc, 

 vyhotovenie rovnopisu povolenia. 

 

O výške členského príspevku sa viedla búrlivá diskusia. V rámci prvého kola hlasovania 

získali totožný počet hlasov návrhy na výšku 25 eur, resp. 15 eur. Pristúpilo sa tak 



k hlasovaniu o výške ročného členského príspevku 20 eur, ktoré bolo schválené 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 

Uznesenie: Snem komory rozhodol o výške členského príspevku v sume 20 eur za kalendárny rok, 

vrátane roku 2015. 

 

 Obdobne sa diskutovalo aj o výške poplatok vyplývajúcich zo zákona č. 219/2014 Z.z. 

o sociálnej práci a o podmienkach niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny 

SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 40. V rámci hlasovania bolo napokon 

odsúhlasená nasledujúca výška poplatkov: 

 

Uznesenie: Výška poplatku za podanie žiadosti o vydanie povolenia bude 20 eur. 

 

Uznesenie: Výška poplatku za podanie žiadosti o uznanie dokladu o absolvovaní vzdelávania 

vydaného zahraničnou inštitúciou bude 20 eur. 

 

Uznesenie: Výška poplatku za vyznačenie zmeny v povolení, okrem vyznačenia zmeny trvalého pobytu 

v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc bude 10 eur. 

 

Uznesenie: Výška poplatku za vyhotovenie rovnopisu povolenia bude 5 eur. 

 

5. Záver 

Novozvolený predseda komory, Mgr. Peter Kulifaj poďakoval prítomným za účasť a zaželal 

všetkým zmysluplnú a produktívnu spoluprácu. 

 

V Bratislave, dňa 23. septembra 2015 

 

Zapísal: Mgr. Peter Kulifaj 

Overila: Mgr. Martina Gymerská 

 

 

 

         Mgr. Peter Kulifaj 

         Predseda komory 


