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Zápisnica z 1. pracovného stretnutia Profesijnej rady komory 
 

Dátum a miesto konania: 28.10. 2015, Bratislava 

Prítomní:  

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,  

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof., 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., Mgr. Petra Závacká, Mgr. Vladimír Hambálek, 

Mgr. Monika Turacová, PhD, doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.,  

Mgr. Gabriela Kuchárová, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS, doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
 

Ospravedlnený: 

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. 
 

Program: 

a) Otvorenie stretnutia, predstavenie jednotlivých členov Profesijnej rady komory (ďalej PRK) 

b) Voľba predsedu, podpredsedu PRK,  

c) Odporúčanie návrhu zástupcov komory do akreditačnej komisie MPSVaR pre oblasť vzdelávania 

d) Iné (odporúčania, podnety a ďalšia činnosť PRK) 
 

a) Otvorenie stretnutia 

Stretnutie otvoril Ján Gabura, ktorý privítal členov Profesijnej rady komory. Nasledovala profesijné 

predstavenie jednotlivých prítomných členov. 
 

b) Voľba predsedu a podpredsedu profesijnej rady komory (v súlade s § 23 ods. 2 zákona 

č. 219/2014 Z. z.) 

Členovia volebnej komisie výboru PRK: Andrej Mátel, Eva Mydlíková 

Počet hlasujúcich členov PRK: 11 

Kandidáti na predsedu PRK z riadnych členov komory, ktorí vyjadrili súhlas s nomináciou: 

Tibor Roman 

Ľuba Pavelová 

Jaroslav Rakučák  

Členovia PRK za dohodli na tajnom hlasovaní predsedu PRK. 

1. kolo hlasovania: Tibor Roman (4 hlasy), Ľuba Pavelová (2 hlasy), Jaroslav Rakučák (4 hlasy), 

zdržal/a sa hlasovania (1) 

2. kolo hlasovania: Tibor Roman (6 hlasov), Jaroslav Rakučák (4 hlasy), zdržal/a sa hlasovania (1) 

Výsledok hlasovania:  

Za predsedu profesijnej rady komory bol zvolený doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
 

Kandidáti za podpredsedu komory: 

 Milan Schavel – (nominovaný členkou PRK) vzdal sa práva byť volený 

Jaroslav Rakučák – (nominovaný členkou PRK) vyjadril súhlas s nomináciou 

Hlasovanie bolo verejné: Za: 9 členov, zdržali sa hlasovania: 2 členovia 

Výsledok hlasovania:  

Za podpredsedu profesijnej rady komory bol zvolený PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS 
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c) Odporúčanie návrhu zástupcov komory do akreditačnej komisie MPSVaR pre oblasť 

vzdelávania (v súlade s § 23 ods. 3 písm. h zákona č. 219/2014 Z. z.) 

Viacerí členovia a členky PRK navrhli za zástupcu komory do akreditačnej komisie MPSVaR 

pre oblasť vzdelávania Milana Schavela. Tento vyjadril súhlas s nomináciou a členovia komory 

súhlasne potvrdili jeho nomináciu. 
 

Následne prebehla diskusia ohľadom počtu zástupcov komory do AK MPSVaR pre oblasť vzdelávania, 

nakoľko v dikcii zákona § 23 ods. 3 písm. h) znie: „navrhuje zástupcov komory....“ a v § 28 ods. 3 

„profesijná rada komory je v akreditačnej komisii zastúpená najmenej jedným členom“.  
 

Záujem o členstvo v rámci legitímnej možnosti navrhnúť viac ako jedného člena v AK prejavila aj 

Ľuba Pavelová. Členovia PRK sa stotožnili s možnosťou zastúpenia viacerých členov AK navrhnutých 

PRK. 

Odporúčací návrh: Profesijná rada komory navrhuje do akreditačnej komisie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny pre oblasť vzdelávania nasledovných členov komory: 

 1. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  

 2. doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.  

 

d) Iné (odporúčania, podnety a ďalšia činnosť PRK) 

1. Andrej Mátel po predošlej konzultácii s neprítomným členom PRK Miloslavom Hettešom navrhli 

odporučiť komore v zastúpení jej predsedu, aby oficiálne požiadala o členstvo v Medzinárodnej 

federácii sociálnych pracovníkov (IFSW). Všetci členovia PRK sa k návrhu pripojili. 

Odporúčanie: Profesijná rada komory odporúča komore, v zastúpení jej predsedu, aby sa v súlade 

s § 15 ods. 1 písm. i zákona č. 219/2014 Z. z. oficiálne uchádzala o členstvo v Medzinárodnej federácii 

sociálnych pracovníkov. 
 

2. Peter Brnula navrhol odporúčanie, aby komora vytvorila oficiálnu spoluprácu s Asociáciou 

vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku (AVSP), a to najmä vzhľadom na verejnú diskusiu 

ku korpusu sociálnej práce, ktorý je základným východiskom pre akreditáciu vzdelávacích programov 

v odbore sociálna práca. Členovia PRH vyjadrili súhlas s týmto návrhom a konkretizovali nasledovné 

kroky: 1. Vytvorenie oficiálnej spolupráce s AVSP, 2. Nominovanie členov komory do jednotlivých 

(11) tematických pracovných skupín. 

Odporúčanie: Profesijná rada komory odporúča komore, v zastúpení jej predsedu, aby sa v súlade 

s § 15 ods.1 písm. h zákona č. 219/2014 Z.z. uchádzala o vytvorenie oficiálnej spolupráce s Asociáciou 

vzdelávateľov v sociálnej práci, najmä za účelom participácie na verejnej diskusii ku Korpusu (k opisu 

študijného odboru) sociálnej práce a delegovanie konkrétnej realizácie tejto spolupráce na Profesijnú 

radu komory. V prípade súhlasu so spoluprácou Profesijná rada komory následne navrhne konkrétnych 

sociálnych pracovníkov do členstva v pracovných tematických skupinách verejnej diskusie ku korpusu, 

aby sa podporilo úzke prepojenie vzdelávania a praxe sociálnej práce. 
 

3. Prebehla diskusia ohľadom pravidelnosti stretávania sa PRK. Členovia sa dohodli, že popri 

distančnej komunikácii (e-mailovou formou) sa PRK bude prezenčne stretávať najmenej štvrťročne, 

v prípade naliehavej potreby aj častejšie. 

Priebežný termín a miesto 2. pracovného stretnutia PRK: 13. január 2016, Bratislava 
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4. Prebehla diskusia ohľadom úloh a tém, ktoré budú predmetom ďalších pracovných stretnutí PRK: 

- vytvorenie procesu vedenia a aktualizácie registra povolení (v súlade s § 23 ods. 3 písm. g 

zákona č. 219/2014 Z. z.); 

- vydanie pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov 

vykonávajúcich samostatnú prax (v súlade s § 23 ods. 3 písm. a bod 3 zákona č. 219/2014 Z. 

z.); 

- vydanie odporúčania v oblasti sústavného vzdelávania v sociálnej práci (v súlade s § 23 ods. 3 

písm. a bod 2 zákona č. 219/2014 Z. z.); 

- návrh zaradenia špecializovaného sociálneho poradenstva do sústavy špecializovaných odborov 

sociálnej práce a utvorenie štandardov špecializačného vzdelávacieho programu pre túto 

špecializáciu v spolupráci s MPSVaR SR; 

- aktívny vstup PRK do diskusie vytvorenia ďalších špecializovaných odborov sociálnej práce, 

nadstavbových odborných činností a vzdelávacích programov k nim; 

- aktívny vstup do diskusie s rezortmi zdravotníctva, školstva a spravodlivosti ohľadom možností 

pôsobenia sociálnych pracovníkov v týchto rezortoch. 

 

 

Sumár uznesení: 

1. Za predsedu profesijnej rady komory bol zvolený doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
 

2. Za podpredsedu profesijnej rady komory bol zvolený PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS 
 

3. Profesijná rada komory navrhuje do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny pre oblasť vzdelávania nasledovných členov komory: 

 1. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

 2. doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. 
 

4. Profesijná rada komory odporúča komore, v zastúpení jej predsedu, aby sa v súlade s § 15 ods. 1 

písm. i zákona č. 219/2014 Z. z. oficiálne uchádzala o členstvo v Medzinárodnej federácii sociálnych 

pracovníkov. 
 

5. Profesijná rada komory odporúča komore, v zastúpení jej predsedu, aby sa v súlade s § 15 ods. 1 

písm. h zákona č. 219/2014 Z. z. oficiálne uchádzala o spolupráce s Asociáciou vzdelávateľov 

v sociálnej práci, najmä za účelom participácie na verejnej diskusii ku Korpusu sociálnej práce 

a delegovanie konkrétnej realizácie tejto spolupráce na Profesijnú radu komory. V prípade súhlasu 

so spoluprácou profesijná rada komory následne navrhne konkrétnych sociálnych pracovníkov 

do členstva v pracovných tematických skupinách verejnej diskusie ku korpusu, aby sa podporilo úzke 

prepojenie vzdelávania a praxe sociálnej práce. 

 

Zapísal: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof. 

Overili: doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., Mgr. Gabriela Kuchárová 


