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O KOMORE 
 

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej aj „komora“) bola zriadená zákonom č. 219/2014 

Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“). Vznikla konaním ustanovujúceho snemu komory dňa 18.9.2015. 

Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce v Slovenskej republike. 
 

Základné úlohy komory 

K základným úlohám komory patrí: 

o plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory, 

o ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce, 

o poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre členov komory a sprostredkovanie 

právneho zastupovania členov komory v konaní pred súdmi SR vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce, 

o rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo 

iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej 

práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného 

zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu, 

o vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ďalej aj SP a ASP), 

o konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi 

zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

o vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce, 
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o poskytovanie údajov zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely štátnych štatistických zisťovaní, 

o zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce s profesijnými združeniami a vzdelávacími inštitúciami v oblasti vecnej 

pôsobnosti komory, 

o ochrana statusu profesie SP a ASP a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní, vydávanie stanovísk k výkonu 

sociálnej práce s dôrazom na všeobecné štandardy kvality výkonu sociálnej práce, 

o pripomienkovanie zákonov a iných strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na výkon sociálnej práce, 

o hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax, 

o vedenie, pravidelné aktualizovanie a sprístupňovanie na webovom sídle komory informácií daných zákonom, najmä 

zoznam členov komory, zoznam hosťujúcich a čestných členov komory, zoznam členov orgánov komory a register 

povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, 

o ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona. 

 

Členská základňa komory 

Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov komory. Podmienky členstva v komore určuje zákon 

a štatút komory. Počet zakladajúcich členov komory je 398. K 31. decembru 2015 mala komora 413 členov. 

Zoznam členov komory je zverejnený a priebežne aktualizovaný na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/ 
 

Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory a udeliť čestné členstvo v komore. Podmienky 

hosťujúceho a čestného členstva v komore určuje zákon a štatút komory. K 31. decembru 2015 mala komora 23 hosťujúcich 

členov. Zoznam hosťujúcich členov komory je zverejnený na stránke komory http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-

zakladna/hostujuci-clenovia-komory/. 

http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/
http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/hostujuci-clenovia-komory/
http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/hostujuci-clenovia-komory/
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Orgány komory 

Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia a členky komory. 

Aby komora všetky svoje úlohy zvládla, členovia a členky komory si na ustanovujúcom sneme dňa 18.9.2015 zvolili orgány 

komory a nominovali do nich svojich zástupcov. 

Volenými orgánmi komory sú: 

o Predstavenstvo komory 

o Profesijná rada komory 

o Dozorná rada komory 

o Disciplinárna komisia komory 
 

Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je zároveň aj predsedom predstavenstva komory. 
 

Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory. Medzi členov predstavenstva komory patria: 

Mgr. Peter Kulifaj – predseda komory 

Mgr. Ingrid Doležalová – členka predstavenstva komory 

PhDr. František Drozd, Phd. – člen predstavenstva komory 

PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD. – členka predstavenstva komory 

doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA – členka predstavenstva komory 

PhDr. Jarmila Majáková, PhD. – členka predstavenstva komory 

PhDr. Jana Mazalánová – členka predstavenstva komory 

Mgr. Kristína Mózešová, PhD. – členka predstavenstva komory 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.- člen predstavenstva komory 
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Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová – členka predstavenstva komory 

Mgr. Beáta Rybárová – členka predstavenstva komory 

PhDr. Peter Seman – člen predstavenstva komory 

Mgr. Peter Vilček – člen predstavenstva komory 
 

Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov 

a asistentov sociálnej práce. Medzi členov profesijnej rady komory patria: 

doc. PhDr. Roman Tibor, PhD. – predseda profesijnej rady 

PhDr. Rakučák Jaroslav, DiS. – podpredseda profesijnej rady 

doc. PhDr. Brnula Peter, PhD. – člen profesijnej rady 

prof. PhDr. Gabura Ján, CSc. – člen profesijnej rady 

Mgr. Hambálek Vladimír – člen profesijnej rady 

doc. RNDr. Hetteš Miloslav, CSc. – člen profesijnej rady 

Mgr. Kuchárová Gabriela – členka profesijnej rady 

doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. – člen profesijnej rady 

doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD. – členka profesijnej rady 

doc. PhDr. Pavelová Ľuba, PhD. – členka profesijnej rady 

prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD. – člen profesijnej rady 

Mgr. Turacová Monika, PhD. – členka profesijnej rady 

Mgr. Závacká Petra – členka profesijnej rady 
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Dozorná rada komory kontroluje činnosť komory, predstavenstva komory a predsedu komory, plnenie uznesení snemu 

komory, hospodárenie s majetkom komory a i. Medzi členov dozornej rady komory patria: 

Mgr. Babuščák Ladislav – predseda dozornej rady komory 

PhDr. Vorobel Jozef, PhD. – podpredseda dozornej rady komory 

Mgr. Benická Jana – členka dozornej rady komory 

Bc. Duban Ingrid – členka dozornej rady komory 

PhDr. Halušková Eva, PhD. – členka dozornej rady komory 

Mgr. Horváthová Beáta – členka dozornej rady komory 

Bc. Chovancová Katarína – členka dozornej rady komory 

PhDr. Solčanská Mária – členka dozornej rady komory 

Mgr. Mária Olexáková – členka dozornej rady komory 
 

Disciplinárna komisia komory rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi komory, posudzuje 

podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej zo zákona alebo v oblasti porušenia 

vnútorného predpisu komory a i. Medzi členov disciplinárnej komisie komory patria: 

Mgr. PhDr. Šugrová Nadežda – predseda disciplinárnej komisie 

Mgr. Andrášiková Karina – 1. podpredseda disciplinárnej komisie 

Mgr. Ondrejková Martina – 2. podpredseda disciplinárnej komisie 

Mgr. Čavojská Emília – členka disciplinárnej komisie 

Mgr. Konkoľová Janka – členka disciplinárnej komisie 

Mgr. Krupová Martina – členka disciplinárnej komisie 
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Mgr. Lovinger Ibolya – členka disciplinárnej komisie 

Mgr. Miček Martin – člen disciplinárnej komisie 

Mgr. Pekarovič Mária – členka disciplinárnej komisie 

Mgr. et Mgr. Svitaňová Mária – členka disciplinárnej komisie 

PhDr. Štiavnická Dagmar, Dis. – členka disciplinárnej komisie 

PhDr. Bc. Vadkertiová Silvia, PhD. – členka disciplinárnej komisie 

Mgr. Vidholdová Mária – členka disciplinárnej komisie 
 

Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné. Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo 

vo volených orgánoch komory je čestné. Kompetencie a úlohy jednotlivých volených orgánov sú stanovené zákonom 

a štatútom komory, ktorý patrí k základným dokumentom komory. Činnosť volených orgánov komory je možné sledovať 

prostredníctvom zápisníc zo zasadnutí, ktoré komora zverejňuje na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-

zasadani-organov-komory/. 
 

Základné dokumenty komory 

Medzi základné dokumenty komory, schválené snemom komory dňa 18.9.2015, patria: 
 

o Štatút o Volebný poriadok 

o Hospodársky poriadok o Disciplinárny poriadok 

o Rokovací poriadok o Etický kódex 

Tieto základné dokumenty komory sú vnútornými predpismi komory, ktorými sú členovia komory povinní sa riadiť. Ďalšie 

oblasti činnosti komory upravujú interné smernice, ktoré schvaľuje predstavenstvo komory. Plné znenia týchto dokumentov 

sú zverejnené na stránke komory http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumenty-komory/. 

http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-zasadani-organov-komory/
http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-zasadani-organov-komory/
http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumenty-komory/
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Základný prehľad aktivít komory v roku 2015 
 

Rok 2015 sa v komore niesol v duchu rozbiehania činnosti. 
 

1. Úvodnou dôležitou aktivitou bolo zorganizovanie ustanovujúceho snemu spojeného s voľbami členov volených orgánov 

komory, ktorého termín bol stanovený na 18. septembra 2015. S prípravou a organizačným zabezpečením 

ustanovujúceho snemu a volieb pomáhali pracovníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prípravný výbor 

komory a volebná komisia komory. Na stanovujúcom sneme sa zúčastnilo 160 členov komory. Zápisnica 

z ustanovujúceho snemu a Protokol o voľbách do volených orgánov komory je zverejnený na stránke komory 

http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-zasadani-organov-komory/zapisnice-zo-zasadani-snemu-komory/. 
 

2. Volené orgány komory mali 28. októbra 2015 stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

k výkladu zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a následne zorganizovali aj svoje prvé zasadania, na ktorých okrem 

iného volili svojich predsedov a podpredsedov. 
 

3. Predstavenstvo komory prijalo na základe výberového konania do pracovného pomeru od 2. novembra 2015 tajomníčku 

komory, ktorou je Mgr. Martina Gymerská. 
 

4. K 1. decembru 2015 podpísal predseda komory nájomnú zmluvu na kancelárske priestory, ktoré sú zároveň aj sídlom 

komory. Nachádzajú sa v Bratislave, Mokrohájska cesta 3, v budove zariadenia komunitnej rehabilitácie „Gaudeamus“. 

Priestory sme postupne upravili a zariadili potrebným nábytkom a technickým zariadením. 
 

5. Dôležitou úlohou pre fungujúcu komunikáciu s členmi komory bolo skompletizovať zoznam členov komory a ich 

kontaktné údaje. Podľa zákonných podmienok zároveň zverejňujeme zoznam členov komory na našej web stránke 

http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/. 

http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zo-zasadani-organov-komory/zapisnice-zo-zasadani-snemu-komory/
http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/
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6. Vytvorili sme a priebežne aktualizujeme web stránku komory www.socialnapraca.sk. Tu zverejňujeme základné 

dokumenty a interné smernice komory, informácie o členskej základni, informácie o volených orgánoch komory, 

informácie o výkone samostatnej praxe sociálneho pracovníka a pod. Súčasťou web stránky je aj informačný servis, 

v rámci ktorého uverejňujeme články a informácie z aktuálneho diania v komore, tlačové správy, pracovné ponuky a iné. 
 

7. Dňa 2. decembra 2015 sme z našej strany podpísali zmluvu s Ministerstvom PSVaR SR, na základe ktorej bude 

ministerstvo prvé tri roky našu komoru finančne podporovať. Predmetná zmluva bola dňa 10. decembra 2015 

zverejnená v Centrálnom registri zmlúv – http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2216340&l=sk. Na jej základe sme na rok 

2015 prijali od MPSVaR SR prvú časť dotácie v sume 23 000 €, s možnosťou realizácie výdavkov do 31. marca 2016. 
 

8. Predstavenstvo komory na svojom zasadnutí 8. decembra 2015 rozhodlo, aké logo bude našu komoru v najbližšom 

období sprevádzať. Logo komory vyjadruje pomoc, podporu i spoluprácu, čo sú dôležité atribúty v poslaní našej 

stavovskej organizácie. Táto pomoc, podpora i spolupráca sú vyjadrené inkluzívne (všetci v kruhu), na jednej úrovni 

a vychádzajú z princípov vzájomnosti a svojpomoci. Farby loga majú tiež svoj význam: 

 žltá farba predstavuje INOVÁCIE 

 zelená farba prestavuje VÍZIU A NÁDEJ 

 červená farba je u nás symbolom ENTUZIAZMU (ako opak vyhorenia :-) 

 modrá farba prestavuje PARTNERSTVO a PARTNERSKÝ PRÍSTUP 

 fialová farba symbolizuje „BELIEF SYSTEM“ (vieru v niečo viac, vieru v človeka)  

a zároveň aj otvorenosť novým výzvam. 

Tento model a hodnoty chceme prenášať do všetkých typov našich vzťahov. 
 

9. Priebežne plníme úlohy a povinnosti dané zákonom. 

 

http://www.socialnapraca.sk/
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2216340&l=sk
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Kontaktné údaje 
 

Sídlo Slovenskej komory SP a ASP a zároveň adresa pre doručovanie písomností je: 

Slovenská komora SP a ASP 

Mokrohájska cesta 3 

841 04 Bratislava 
 

Mail: komora@socialnapraca.sk 
 

Fakturačné údaje komory 

IČO: 50012592 

DIČ: 2120158645 
 

Kontaktné osoby 

Kontakt na predsedu komory: 

Mgr. Peter Kulifaj, Tel: 0948 132 841 

Mail: peter.kulifaj@socialnapraca.sk 
 

Kontakt na tajomníčku komory: 

Mgr. Martina Gymerská, Tel: 0948 758 323 

Mail: tajomnik@socialnapraca.sk 
 

Kontakt na ekonómku komory: 

Ing. Stanislava Dräxlerová, Tel: 0948 772 406 

Mail: ekonomka@socialnapraca.sk 

mailto:peter.kulifaj@socialnapraca.sk
mailto:tajomnik@socialnapraca.sk
mailto:ekonomka@socialnapraca.sk
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Správa o hospodárení Slovenskej komory SP a ASP v roku 2015 
 

  SÚVAHA 
 

Zaokrúhlené  na celé Eur 

AKTÍVA (majetok) 
 

2015 2014 

A - Neobežný majetok  Dlhodobý nehmotný majetok 
  

 
Dlhodobý hmotný majetok 

  

 
Dlhodobý finančný majetok 

  B - Obežný majetok Zásoby 
  

 
Dlhodobé pohľadávky 

  

 

Krátkodobé pohľadávky (dotácie a ostatné zúčtovanie 
so štátnym rozpočtom) 235 586  

 
Finančné účty (účet dotácie) 14 814  

C - Časové rozlíšenie Náklady budúcich období / Príjmy budúcich období 
 

 

Aktíva celkom 
 

250 400  

    PASÍVA (zdroje krytia majetku) 
 

2015 2014 

A - Vlastné zdroje Imanie a peňažné fondy 
   Fondy tvorené zo zisku   

 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   

 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   

B - Cudzie zdroje Rezervy   

 Dlhodobé záväzky (záväzky zo sociálneho fondu) 10  

 
Krátkodobé záväzky:   

 
- Záväzky z obchodného styku 17  

 

- Záväzky voči zamestnancom a členom 
volených orgánov (cestovné) 813  

 Bankové výpomoci a pôžičky   

C – Časové rozlíšenie Výdavky budúcich období / Výnosy budúcich období 249 560  

Pasíva celkom 
 

250 400  
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VÝSLEDOVKA 
 

Zaokrúhlené  na celé Eur 

Náklady (účtová trieda 5) 
 

2015 2014 

 
Spotreba materiálu   

 
Spotreba energie 42  

 
Opravy a udržiavanie   

 
Cestovné  504  

 
Náklady na reprezentáciu   

 
Ostatné služby 422  

 
Mzdové náklady 1856  

 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 560  

 Zákonné sociálne náklady  10  

 
Osobitné náklady (ustanovujúci snem – fa MPSVaR) 5 632  

 Ostatné náklady   

Náklady celkom 
 

9 026  

    Výnosy (účtová trieda 6) 
 

2015 2014 

    

 
Úroky 0  

 
Prijaté dary   

 
Iné ostatné výnosy  

 

 
Prijaté príspevky od iných organizácií   

 
Prijaté príspevky od fyzických osôb   

 
Prijaté členské príspevky   

 
Dotácie (MPSVaR) 9 026  

Výnosy celkom  9 026  

Výsledok hospodárenia 
 

0  
 

Daňové priznanie včítane účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) bolo na Daňový úrad podané 24. marca 2016. 
 

Vypracovali: Mgr. Martina Gymerská, Mgr. Peter Kulifaj, Ing. Stanislava Dräxlerová
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