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Vážené členky, vážení členovia
Slovenskej komory SP a ASP.

Prihovárame sa vám v tieto krásne letné dni, aby sme Vás 
informovali, čo je v našej komore nové, ako aj o aktivitách, ktoré 
pre Vás pripravujeme.

Chceme sa tiež veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa pripojili 
do vytvorených pracovných skupín a veríme, že naša spolupráca na 
rozvoji sociálnej práce na Slovensku bude plodná, konštruktívna a 
prinesie pozitívne výsledky.

Teraz Vás už pozývame oboznámiť sa s aktuálnou činnosťou v 
komore.



Čo sa podarilo
1. Výročná správa komory

1. V prvom rade by sme Vás chceli informovať o schválení výročnej správy 
komory za rok 2015, ktorej plné znenie nájdete na stránke

http://socialnapraca.sk/o-nas/vyrocne-spravy/

Rok 2015 bol časom rozbiehania činnosti komory a hoci po obsahovej stránke 
neboli prvé mesiace fungovania komory veľmi obsažné, urobil sa kus práce, aby 
komora mohla začať fungovať.

Prajeme príjemné čítanie a veríme, že nasledujúca výročná správa bude bohatšia 
aj vďaka aktívnemu prístupu nás všetkých.

http://socialnapraca.sk/o-nas/vyrocne-spravy/


Čo sa podarilo
2. Pracovné skupiny komory

2. V mesiaci jún sme rozbehli činnosť pracovných skupín komory zameraných na:

• 1. novelu zákona o sociálnej práci

• 2. novelu zákona o sociálnych službách

• 3. problematiku výkonu sociálnej práci v zdravotníctve

• 4. problematiku programov komunitnej a terénnej sociálnej práce

• 5. prípravu kongresu, plánovaného na 7.10.2016

Veľká vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili pracovných skupín. 

Veľmi si vážime Váš vklad a úsilie.

Ak má ešte niekto chuť pripojiť sa, napíšte prosím na adresu komora@socialnapraca.sk

mailto:komora@socialnapraca.sk


Čo sa podarilo
3. Stretnutie so štátnym tajomníkom, p. Ondrušom

3. Dňa 15. júna 2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov komory s pánom 
Ondrušom, štátnym tajomníkom Ministerstva PSVaR SR.

Pán štátny tajomník nám prisľúbil spoluprácu pri riešení otázky postavenia 
sociálnych pracovníkov v rezortoch zdravotníctva, školstva, justície.

Rovnako sme otvorili otázku pracovných podmienok sociálnych pracovníkov 
(finančné ohodnotenie sociálnych pracovníkov, možnosť bezplatných očkovaní). 
Dostali sme ponuku účasti pracovníkov ministerstva na pracovných skupinách k 
tejto téme.

Tiež sme požiadali o možnosť čerpať pridelenú dotáciu MPSVaR SR na dlhšie 
časové obdobie, aby sme mohli medziročne ušetrené prostriedky presúvať a 
pridelenú dotáciu tak čerpať účelne, hospodárne, efektívne a účinne :)



Čo pre Vás plánujeme
4. Členské príspevky

4. K dnešnému dátumu /12.8.2016/ máme 473 členov. 

Členský príspevok za kalendárny rok 2016 zaplatilo k 30. júnu. 281 členov. 

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku 

nájdete na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/clensky-prispevok/

Členovia, ktorí si nesplnia povinnosť zaplatenia členského príspevku, nemôžu využívať benefity, 

ktoré komora svojim členom ponúka. Pri dlhodobom nezaplatení členského príspevku môže 

disciplinárna komisia takémuto členovi na základe disciplinárneho opatrenia prerušiť členstvo, 

prípadne ho aj z komory vylúčiť.

Začiatkom auguste sme preto oslovili tých z Vás, ktorí ste na zaplatenie členského príspevku 

pozabudli. Veríme, že si splníte svoju členskú povinnosť a naďalej zachováte komore svoju 

priazeň.

http://socialnapraca.sk/o-nas/clensky-prispevok/


Čo pre Vás plánujeme
5. Rozbiehame otvorené skupinové supervízie

5. Na základe Vášho prejaveného záujmu plánujeme zorganizovať dve pilotné otvorené 
skupinové supervízne stretnutia, a to:

• v Prešove, 9. septembra 2016, v dopoludňajších hodinách (cca 2-3 hodiny)
• v Žiline, 23. septembra 2016, v dopoludňajších hodinách (cca 2-3 hodiny)

Záujemcov o účasť na otvorených skupinových supervíznych stretnutiach prosíme o záväzné 
prihlásenie sa cez formulár http://goo.gl/forms/jcNJSxQoZNnD2spl1

Účasť na supervíznych stretnutiach je pre členov komory bezplatná, členovia si hradia cestovné 
náklady sami.

Bližšie informácie o presnom čase a mieste Vám ešte upresníme.

http://goo.gl/forms/jcNJSxQoZNnD2spl1


Čo pre Vás plánujeme
6. Celoživotné vzdelávanie

6. Celoživotné vzdelávanie je dôležitou súčasťou profesionálneho rastu sociálnych pracovníkov.

Aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít ponúkaných pre členov komory nájdete na stránke

http://socialnapraca.sk/projekty/vzdelavanie/

Pri každej ponuke je uvedený termín, miesto a minimálny počet účastníkov potrebných pre 
uskutočnenie danej vzdelávacej aktivity.

Záujemcov o vzdelávanie prosíme o záväzné prihlásenie sa cez formulár

http://goo.gl/forms/R9azLzfoH3pHmE4g2

http://socialnapraca.sk/projekty/vzdelavanie/
http://goo.gl/forms/R9azLzfoH3pHmE4g2


Čo pre Vás plánujeme
7. Kongres

7. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v spolupráci s 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Katolíckou univerzitou v Ružomberku

organizuje Národný kongres pod názvom ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NOVOM MILÉNIU
pod záštitou JUDr. Jána Richtera, Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Termín kongresu: 7. október 2016
Miesto kongresu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, Aula PF KU

Pre účasť na kongrese je potrebná registrácia, ktorú spustíme 1. septembra 2016 spolu so 
samostatnou stránkou kongresu.

Prosíme, rezervujte si tento termín, na konci augusta Vám pošleme pozvánku a bližšie informácie o 
možnosti uverejnenia príspevku v zborníku z kongresu.



Čo pre Vás plánujeme
8. Osvetová kampaň

8. Naša komora pripravuje osvetovú kampaň, zameranú na zvýšenie povedomia o uplatnení 
sociálnych pracovníkov medzi verejnosťou a hlavnými zainteresovanými skupinami.

Našim cieľom je vytvárať priaznivejší a ucelenejší obraz o sociálnych pracovníkoch medzi ľuďmi, 
aby ľudia hľadajúci profesionálne služby pre seba, svoju rodinu alebo svojich blízkych mali 
predstavu o tom, čo sociálni pracovníci robia a aké je široké pole našej pôsobnosti.

Kampaň plánujeme spustiť na našom spoločnom sneme (6.10.2016), pričom Vaša silná podpora –
ako zástupcov našej profesie je rozhodujúca pre úspech tejto kampane.

Rovnako plánujeme popri snahe o spoločenské zvyšovanie statusu sociálneho pracovníka a 
asistenta sociálnej práce  prispievať a pracovať aj na skvalitnení výkonu sociálnej práce.

Bližšie si o týchto našich snahách povieme na spoločnom sneme, ako aj v ďalších informačníkoch. 
Veríme, že na sneme komory sa stretneme v hojnom počte.



Čo stojí za to
9. Sociofórum

9. Milé členky a milí členovia komory. Mnohí z Vás pracujete v mimovládnych neziskových organizáciách.

Touto cestou by sme Vás chceli odporučiť členstvo Vašej organizácie v SOCIOFÓRUMe - neformálnej 
platforme mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej 
oblasti. 

Medzi nosné aktivity Sociofóra patria:

o obhajoba a podpora oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú v oblasti sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, komunitnej práce, občianskej advokácie, služieb a aktívnej 
politiky zamestnanosti, vzdelávania a kontinuálnej prípravy a podpory odborných pracovníkov a 
dobrovoľníkov

o otváranie nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú diskusiu
o podpora reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku

Bližšie informácie o tejto platforme nájdete na stránke
http://www.socioforum.sk/index.php/clenstvo/51-clenstvo/129-clenstvo

http://www.socioforum.sk/index.php/clenstvo/51-clenstvo/129-clenstvo


A čo nás ešte čaká a neminie?

Plánujeme

 Zorganizovať snem komory (6.10.2016)

 Zorganizovať národný kongres (7.10.2016)

 Rozbehnúť osvetovú kampaň

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

 Realizovať prvé otvorené skupinové supervízne stretnutia pre členov komory

 Realizovať prvé vzdelávacie aktivity pre členov komory

 Pokračovať v organizovaní pracovných skupín na vybrané témy

 Rokovať so zástupcami ministerstva zdravotníctva o výkone sociálnej práce v zdravotníckych zariadeniach a 
o postavení sociálnych pracovníkov v ich rezorte

 Napĺňať Vaše potreby a povinnosti dané zákonom :)



Ostávame v kontakte

Tak to je zatiaľ z našej strany všetko.

Ostávame v kontakte a prajeme pekný zvyšok leta.

Mgr. Peter Kulifaj

Predseda Slovenskej komory SP a ASP

a

Mgr. Martina Gymerská

Tajomníčka Slovenskej komory SP a ASP


