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ZÁPISNICA 
č. 1/2015 

ZO ZASADNUTIA ČLENOV DOZORNEJ RADY 

SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE 
KONANÉHO DŇA 28.10.2015 

 

Prítomní:      Neprítomní: 
1. PhDr. Vorobel Jozef, PhD.    1. PhDr. Halušková Eva, PhD. 

2. PhDr. Solčanská Mária    2. Mgr. Horváthová Beáta 

3. Mgr. Benická Jana     3. Bc. Chovancová Katarína 

4. Mgr. Vargová Mária 

5. Mgr. Babuščák Ladislav 

6. Bc. Duban Ingrid 

 

Program: 
1. Otvorenie, zoznámenie a predstavenie členov dozornej rady 

2. Voľby predsedu a podpredsedu dozornej rady 

3. Diskusia 

4. Prijatie uznesení 

5. Záver 
 

1. Otvorenie, zoznámenie a predstavenie členov dozornej rady 
Členovia dozornej rady uskutočnili prezentáciu a následne sa vzájomne predstavili a v krátkosti 

oboznámili prítomných členov, čomu sa v praxi venujú, čo ich viedlo k záujmu o členstvo 

v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

 

2. Voľby predsedu a podpredsedu dozornej rady 
Z prítomných zúčastnených členov mali záujem o zastávanie funkcie predsedu dozornej rady pani 

PhDr. Solčanská, pán PhDr. Vorobel, PhD. a pán Mgr. Babuščák. 

Členovia zhotovili volebné lístky s menami troch kandidátov a spoločne sa dohodli, 

že podpredsedom sa stane člen, ktorý ako druhý získa najviac hlasov. Členovia volili predsedu 

zakrúžkovaním kandidáta. Voľby prebiehali tajným hlasovaním. 

V prvom kole voľby prebehli nasledovne:  

PhDr.Vorobel, PhD.: 3 hlasy 

Mgr. Babuščák: 3 hlasy 

PhDr. Solčanská: 0 hlasov 

Vzhľadom k týmto okolnostiam muselo prebehnúť druhé kolo volieb. Členovia zvolili spôsob 

hlasovania prostredníctvom napísania mena jedného z dvoch kandidátov, ktorí získali rovnaký počet 

hlasov v prvom kole volieb. 
 

Druhé kolo volieb prebehlo nasledovne: 

Mgr. Babuščák: 4 hlasy 

PhDr. Vorobel, PhD.: 2 hlasy 

 

3. Diskusia 
Členovia dozornej rady jednohlasne odsúhlasili spoločné stretnutia a to dva razy za kalendárny rok 

a v prípade podnetov podľa potreby. Následne sa dohodli a odsúhlasili, že kontrolnú činnosť budú 

vykonávať spoločne. Členovia dozornej rady voľne diskutovali o ďalšom fungovaní a smerovaní 

nielen dozornej rady, ale aj celej Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce, vyslovovali svoje predstavy a názory fungovania a pôsobnosti do budúcna a úspešnej 

spoločnej spolupráci. 
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4. Prijímanie uznesení: 

V rámci prijímania uznesení členovia hlasovali o predsedovi a podpredsedovi dozornej rady 

Uznesenie:  

Dozorná rada zvolila za predsedu v počte štyroch hlasov pána Mgr. Ladislava Babuščaka, 

za podpredsedu v počte dvoch hlasov pána PhDr. Jozefa Vorobela, PhD. 

 

Diskutovalo sa o frekvencii zasadnutí dozornej rady a kontrolnej činnosti. 

Uznesenie: 

Dozorná rada jednohlasne odsúhlasila, že zasadnutia sa budú konať dva krát v kalendárnom roku, 

prípadne podľa potreby na základe podnetov. 

Dozorná rada jednohlasne odsúhlasila, že kontrolnú činnosť budú vykonávať všetci členovia 

 

 5. Záver: 

Novozvolený predseda dozornej rady sa členom poďakoval za prejavenú dôveru a všetkým členom 

zaželal produktívnu a úspešnú spoluprácu. 

 

V Bratislave dňa 28.10.2015 

 

Berú na vedomie: 

 

1. Mgr.Babuščák .............................  

2. PhDr.Vorobel, PhD. ............................ 

3. Mgr.Vargová ............................ 

4. Mgr. Benická ............................ 

5. PhDr. Solčanská ........................... 

6. PhDr.Halušková,PhD. ........................... 

7. Mgr. Horváthová ........................... 

8. Bc.Chovancová ............................ 

9. Bc.Duban ............................ 

  

Zapisovateľ: Bc. Duban Ingrid 

Overovateľ: PhDr. Vorobel Jozef, PhD. 


