
 

 

Plán aktivít Slovenskej komory SP a ASP na rok 2017 
  

 

 

 

  
 

 

Newsletter pre členov komory #3 
 

 

Vážení členovia, po tretíkrát v tomto roku sa Vám prihovárame a prinášame ďalšie informácie a novinky 

z kuchyne Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Vaša pozitívna spätná väzba 

je nám veľkou motiváciou do ďalšej práce. Predchádzajúce newslettre nájdete na tomto odkaze. 

 
TERMÍN SNEMU JE ZNÁMY 

Predstavenstvo komory na svojom zasadnutí dňa 19. apríla 2017 schválilo termín zasadnutia snemu Slovenskej 

komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktoré sa uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2017 

v Poprade. Prosíme, poznačte si tento termín a myslite naň pri plánovaní svojich pracovných, či osobných zá-

ležitostí. Už teraz sa na Snem a stretnutie s Vami veľmi tešíme a budeme radi, keď sa stretneme v hojnom 

počte. Bližšie informácie o mieste a programe Vám pošleme v dostatočnom predstihu. 

SUPERVÍZIE 

V dňoch 24. a 26. apríla 2017 sa v Košiciach a Poprade uskutočnili otvorené supervízne stretnutia pod vedením 

supervízora pána PhDr. Františka Drozda, PhD. Možnosť skupinovej supervízie využilo spolu 16 členov komory. 

My sa tešíme mimoriadne pozitívnej spätnej väzbe na tieto podujatia a preto zorganizujeme ďalšie supervízie 

už v júni. Najbližšie otvorené supervízne stretnutia sa uskutočnia 19. júna 2017 v Poprade a 28. júna 2017 

v Košiciach. Prihlasovanie je spustené a záujemcovia sa môžu prihlásiť na tejto stránke. V prípade záujmu o 

zorganizovanie supervíznych stretnutí v iných regiónoch Slovenska nás prosím kontaktujte na komora@social-

napraca.sk. 

OCEŇOVANIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

Ako sme Vás už informovali, v tomto roku plánujeme zorganizovať 1. ročník ocenenia sociálnych pracovníkov 

a asistentov sociálnej práce s názvom Sociálny pracovník roka 2017 │ SOPRA 2017 a chceme tak oceniť 

sociálnych pracovníkov za ich činnosť, prínos a aktivitu. Pomaličky sa dostávame ďalej a už čoskoro bude zve-

rejnené podmienky udelenia ocenení, ako aj výzva na podanie nominácií pre ocenenie ľudí, ktorí výrazným spô-

sobom napomáhajú k rozvoju statusu sociálnych pracovníkov. Ďalšie informácie Vám pošleme už čoskoro. 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 

Na poslednom zasadnutí snemu komory, ktorý sa konal 6. októbra 2016, sme hlasovaním nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov komory rozhodli, že členský príspevok na rok 2017 ostáva vo výške 20 EUR. Ďakujeme 

všetkým, ktorí členský príspevok za rok 2017 už uhradili. Zároveň chceme vyzvať a poprosiť tých, ktorí ešte tak 

neurobili, aby uhradili členský príspevok za rok 2017 na bankový účet komory: SK42 1100 0000 0029 4301 

7093. Ako variabilný symbol uveďte prosím Vaše identifikačné číslo (bez písmen), ktoré nájdete v zverejnenom 

zozname členov komory alebo na doručenom preukaze člena komory. Ako špecifický symbol uveďte rok 2017, 

za ktorý platíte členský príspevok. Ďakujeme.Splnenie si povinnosti zaplatenia členského príspevku si môžete 

skontrolovať aj na stránke komory. 

INTERNÁ SMERNICA KOMORY O DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 

Predstavenstvo komory na svojom zasadnutí dňa 19. apríla 2017 prijalo internú smernicu o disciplinárnom ko-

naní, ktorou sú povinní riadiť sa tak zamestnanci, ako aj členovia Slovenskej komory SP a ASP, či ďalšie dot-

knuté osoby. Plné znenie smernice nájdete na stránke komory. 

 

 

AKTIVITY na jún 2017 

V rámci aktivít smerujúcich k rozvoju sociálnej práce na Slovensku plánujeme v me-

siaci jún nasledovné aktivity: 

 

ROZVOJ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU 
● Pracovné skupiny (viac info) 

 

ZVYŠOVANIE STATUSU SOCIÁLNEJ PRÁCE 
● Osvetová kampaň ZDOLAJ VÝZVY (viac info) 

● Oceňovanie sociálnych pracovníkov – SOPRA 2017 

 

VZDELÁVANIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 
● Otvorené supervízne stretnutia (viac info) 

● Prihlasovanie na supervízne stretnutia (prihlasovanie) 

 
  
 
    

 
 
 
 
V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť. 
 

Vážení členovia, tretí newsletter tohto roka je na konci. Potešíme sa Vašej spätnej väzbe, návrhom, tipom či 

odporúčaniam. V mene Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Vám prajeme 

veľa úspechov. 
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