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Vážené členky, vážení členovia
Slovenskej komory SP a ASP.

Prihovárame sa vám prvý krát v novom roku 2016.

Veríme, že ste ho chytili za správny koniec :) a bude pre Vás 
úspešný tak vo Vašom osobnom, ako aj profesionálnom živote.

Teraz nám prosím dovoľte, aby sme Vám priblížili súčasnú 
situáciu v komore a témy, ktorými sa zaoberáme.



Čo sa podarilo
1. Zaradenie komory medzi oprávnené subjekty do pripomienkovania

právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

1. Na základe našej žiadosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
zahrnulo našu komoru medzi oprávnené subjekty do pripomienkovania 
právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

V praxi to znamená, že pri schvaľovaní právnych predpisov, ktoré prechádzajú 
medzirezortným pripomienkovým konaním, budeme oslovení, aby sme sa za 
komoru k jednotlivým právnym predpisom vyjadrili.

V prípade pripomienok budú tieto brané vážne a budú sa nimi musieť príslušné 
orgány zaoberať, prípadne nás prizvať k rokovaciemu stolu.



Čo sa podarilo
2. Máme ekonómku komory

2. Predstavenstvo komory prijalo na základe výberového konania do pracovného pomeru 

od 11.1.2016 ekonómku. 

Je ňou Ing. Stanislava Dräxlerová. 

V prípade potreby, či akýchkoľvek otázok z ekonomickej a účtovnej oblasti činnosti komory ju 
môžete kontaktovať na mailovej adrese ekonomka@socialnapraca.sk,

alebo telefonicky na tel. čísle 0948 772 406.

mailto:ekonomka@socialnapraca.sk


Čo sa podarilo
3. Kancelária

3. Avizované úpravy priestorov kancelárie už 
máme za sebou, ako aj nákup nábytku 
a základného materiálno-technického 
zabezpečenia komory.

Kancelária je menšia (cca 12 m2), ale útulná.

V najbližšom období plánujeme prenajať aj 
vedľajšiu miestnosť s rovnakou rozlohou, čím 
získame ďalší priestor pre stretávanie sa členov 
menších pracovných skupín.



Čo sa podarilo
4. Výbor expertov pre deinštitucionalizáciu

4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vytvorilo pre Slovenskú 
komoru SP a ASP priestor vo Výbore expertov pre deinštitucionalizáciu.

Výbor je poradným orgánom ministerstva a je zameraný na riešenie odborných otázok procesu 
deinštitucionalizácie v oblasti sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.

Predstavenstvo komory nominovalo za zástupcu komory p. Mgr. Beátu Horváthovú, CK0111.

Veríme, že zastúpenie komory vo výbore expertov pre deinštitucionalizáciu prispeje k ochrane 
záujmov a práv sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorých sa proces 
deinštitucionalizácie priamo dotýka, ako aj k ochrane záujmov a práv klientov, ktorých 
zvyšovanie kvality života a zastupovanie práv je našim profesionálnym aj osobným záujmom a 
cieľom.



Čo sa podarilo
5. Zastúpenie komory v  akreditačnej komisii MPSVaR 
pre oblasť vzdelávania 

5. Profesijná rada komory, v súlade s § 23 ods. 3 písm. h zákona č. 219/2014 Z. z., rokovala o 
zástupcoch komory do akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblasť 
vzdelávania. Za zástupcu komory profesijná rada nominovala 

prof. PaedDr. Milana Schavela, PhD.

Bližšie informácie o akreditačnej komisii MPSVaR pre oblasť vzdelávania, ako aj o špecializovaných 
odboroch sociálnej práce a špecializačných vzdelávacích programoch si môžete prečítať v 
nasledujúcom článku:

http://socialnapraca.sk/infoservis/clanky-a-informacie/sustavne-vzdelavanie-socialnych-
pracovnikov/

http://socialnapraca.sk/infoservis/clanky-a-informacie/sustavne-vzdelavanie-socialnych-pracovnikov/


Čo sa podarilo
6. Infoservis

6. Na stránke komory sme vytvorili podstránku Infoservis

http://socialnapraca.sk/infoservis/

Na tejto stránke nájdete informácie o aktuálnej situácii v oblasti sociálnej práce na Slovensku, o dianí 
v komore, ako aj tlačové správy komory, či naše prezentácie v médiách.

Nájsť tu môžete aj prípadné ponuky práce pre obsadenie pozície sociálneho pracovníka / asistenta 
sociálnej práce:  http://socialnapraca.sk/infoservis/pracovne-ponuky/

Prosíme, v prípade potreby posuňte informáciu o možnosti inzerovania voľného pracovného miesta 
svojmu zamestnávateľovi.

Zároveň Vám chceme dať do pozornosti možnosť podporiť svojich kolegov, zapájaním sa do vypĺňania 
dotazníkov k diplomovým prácam. Budúci sociálni pracovníci majú možnosť zverejňovať linky na svoj 
výskum v rámci facebookovej stránky komory: https://www.facebook.com/komoraSPaASP/

http://socialnapraca.sk/infoservis/
http://socialnapraca.sk/infoservis/pracovne-ponuky/
https://www.facebook.com/komoraSPaASP/


Čo sa podarilo
7. PR plán komory

7. Naša komora rozbieha svoju činnosť naplno a preto sme sa rozhodli 
vypracovať aj PR plán komory, pomocou ktorého zviditeľníme sociálnu prácu a 
predstavíme našu komoru laickej aj odbornej verejnosti.

V tejto súvislosti Vás chceme osloviť, aby ste s nami zdieľali kontakty s médiami, 
ktoré by podľa Vás mali záujem v tejto oblasti s našou komorou spolupracovať. 
Môže sa jednať aj o regionálne média, či kontakty na redakčné rady časopisov 
rôznych organizácii, ktoré majú súvis s výkonom sociálnej práce.

Vaše tipy a kontakty Vás prosíme posielať na adresu: tajomnik@socialnapraca.sk

Ďakujeme.

mailto:tajomnik@socialnapraca.sk


Čo sa podarilo
8. Ukážme sa – výzva k spolupráci

8. Vedeli ste, že aj sociálna práca má svoj svetový deň? Tohto roku ním bude utorok 15. marec a 
nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora 
dôstojnosti a hodnoty ľudí.

Pri tejto príležitosti si dovoľujeme ponúknuť všetkým členkám a členom komory, ako i 
organizáciám pôsobiacim na poli sociálnej práce možnosť spolupráce. Radi sa zapojíme do 
všetkých iniciatív, ktoré pomôžu šíriť myšlienku tohto významného dňa medzi klientmi, 
odbornou i laickou verejnosťou.

Uvítame najmä aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok v spoločnosti a sú pripravené ľuďmi, ktorým na tejto profesii 
úprimne záleží.

Bližšie informácie o možnosti spolupráce nájdete na stránke 
http://socialnapraca.sk/2016/02/461-2/

http://socialnapraca.sk/2016/02/461-2/


Čo sa podarilo
9. Supervízia v sociálnych službách

9. Dňa 11. novembra 2015 prijal Parlament Slovenskej republiky novelu č. 345/2015 Z.z. zákona 
o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorá okrem iného hovorí o tom, že poskytovanie supervízie 
raz ročne stačí na to, aby sa naplnil najvyšší štandard kvality poskytovania vybraných sociálnych 
služieb.

Bližšie informácie k tejto téme si môžete prečítať v nasledujúcom článku 
http://socialnapraca.sk/2016/02/system-supervizie-u-poskytovatela-socialnej-sluzby/

Touto cestou Vás chceme poprosiť o vyjadrenie Vášho názoru na schválenú novelu zákona 
prostredníctvom dotazníka, spracovanom na nasledujúcom linku: http://goo.gl/forms/cK3RS7aeG7

Je pre nás dôležité poznať Váš názor a Vaše potreby ohľadom zabezpečenia supervízie a jej 
frekvencie na Vašom pracovisku. Keď z Vašich odpovedí vyhodnotíme potrebu vyššej frekvencie 
supervízie ako stanovuje prijatá novela zákona č. 448/2008 Z.z., radi podnikneme kroky, súvisiace so 
zmenou zákona v tejto oblasti, aby sme chránili status a kvalitu výkonu sociálnej práce na 
Slovensku.

http://socialnapraca.sk/2016/02/system-supervizie-u-poskytovatela-socialnej-sluzby/
http://goo.gl/forms/cK3RS7aeG7


Čo sa podarilo
10. Členské príspevky

10. Na ustanovujúcom sneme komory zo dňa 18.9.2015 sme si odsúhlasili členský príspevok v 
sume 20 € za kalendárny rok. 

Preto Vás prosíme o uhradenie členského príspevku za rok 2016 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

http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2016/01/ZOZNAM-CLENOV-KOMORY-
21_1_2016.pdf

Ako špecifický symbol uveďte rok 2016, za ktorý platíte členský príspevok.

Prosíme o uhradenie členského príspevku do 31.3.2016. Ďakujeme.

http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2016/01/ZOZNAM-CLENOV-KOMORY-21_1_2016.pdf


A čo nás ešte čaká a neminie?

Plánujeme

 Na najbližšom zasadaní predstavenstva, ktoré sa uskutoční 19.2.2016 v Ružomberku 
budeme na základe Vašich podnetov a sťažností rokovať o situácii, ktorá nastala v súvislosti 
s podmienkami získania podpory pre neštátne subjekty v rámci Národného projektu 
Podpora opatrovateľskej služby NP POS/1- 2016, administrovaného a riadeného 
Implementačnou agentúrou MPSVaR SR

 Pripraviť oslavy Svetového dňa sociálnej práce

 Rokovať s MPSVaR na tému „Výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a zákon č. 
448/2008 Z.z.“

 Napĺňať Vaše potreby a povinnosti dané zákonom :)



Ostávame v kontakte

Tak to je zatiaľ z našej strany všetko.

Ostávame v kontakte a prajeme všetko dobré.

Mgr. Peter Kulifaj

Predseda Slovenskej komory SP a ASP

a

Mgr. Martina Gymerská

Tajomníčka Slovenskej komory SP a ASP


