Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia snemu
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(ďalej len „komora“),
Dátum: 6.10.2016
Miesto: Katolícka Univerzita, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
Prítomní: podľa prezenčnej listiny; počet prítomných členov komory: 104 (z celkového počtu 479 členov); počet
prítomných hosťujúcich členov komory: 4 (z celkového počtu 23 hosťujúcich členov).
Rokovanie snemu komory bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory, s výnimkou prijímania
zmien v hlavných dokumentoch komory.
Za zapisovateľa bola určená p. Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov boli určené p. Mgr. Katarína Bednárová
a p. Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová.
Program rokovania: Rokovanie snemu komory prebiehalo podľa vopred stanoveného programu (viď príloha
zápisnice).

Priebeh rokovania:
01. Úvodný príhovor predsedu komory, p. Mgr. Petra Kulifaja
V rámci tohto bodu rokovania snemu sa predseda komory, p. Mgr. Peter Kulifaj prihovoril k zúčastneným členom
komory a hosťujúcim členom komory úvodným povzbudzujúcim príhovorom.
02. Prezentácia činností jednotlivých volených orgánov komory
V rámci tohto bodu rokovania snemu predsedovia volených orgánov komory predstavili činnosť jednotlivých
volených orgánov.
 O činnosti predstavenstva komory informoval prítomných ľudí p. predseda Mgr. Peter Kulifaj.
 O činnosti profesijnej rady komory informovala prítomných ľudí p. predsedkyňa Mgr. Petra Závacká.
 O činnosti disciplinárnej komisie komory informovala prítomných ľudí p. predsedkyňa Mgr. PhDr. Nadežda
Šugrová.
 O činnosti dozornej rady komory informoval prítomných ľudí p. predseda Mgr. Ladislav Babuščák.
Prezentované správy o činnosti jednotlivých volených orgánov sú prílohou tejto zápisnice.
03. Aktualizácia základných dokumentov komory
Tento plánovaný bod rokovania snemu komory bol na základe nedostatočného počtu prítomných členov komory
z programu vyradený. Pre prijímanie zmien v základných dokumentoch komory (Štatút komory, Rokovací poriadok
komory, Volebný poriadok komory, Hospodársky poriadok komory) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov komory.
04. Prijímanie hosťujúcich členov
Tento bod rokovania snemu komory sa zaoberal prijímaním nominovaných ľudí za hosťujúcich členov komory.
K dátumu konania snemu komory boli doručené štyri nominácie:
- Mgr. Hilda Kričková – zoznam navrhovateľov je súčasťou príloh tejto zápisnice
- Mgr. Martin Pavlák – zoznam navrhovateľov je súčasťou príloh tejto zápisnice
- PhDr. Margita Poptrajanovski – zoznam navrhovateľov je súčasťou príloh tejto zápisnice
- Mgr. Dana Tirpáková – nominácia profesijná rada komory
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Počas rokovania snemu boli nominovaní ľudia predstavení a následne pristúpili zúčastnení členovia komory
k hlasovaniu o ich prijatí za hosťujúcich členov komory.
Uznesenie č. 1: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol na prijatí
nominovaných ľudí za hosťujúcich členov komory. Hosťujúce členstvo v komore je p. Mgr. Hilde Kričkovej, p. Mgr.
Martinovi Pavlákovi, p. PhDr. Margite Poptrajanovski a p. Mgr. Dane Tirpákovej priznané k dátumu konania
zasadnutia snemu komory (6.10.2016).
Návrh č. 1: Prítomní členovia komory navrhli, aby sa do budúcna nominanti na hosťujúce členstvo v komore
zúčastnili zasadnutia snemu, kde sa o nich bude rozhodovať.
05. Schvaľovanie správy o hospodárení komory za rok 2015, členského príspevku na rok 2017 a členstva komory
v medzinárodnej organizácii IFSW (www.ifsw.org)
V rámci tohto bodu rokovania snemu ekonómka komory, p. Ing. Stanislava Dräxlerová predstavila Správu
o hospodárení komory za rok 2015 (tabuľku súvahy a výsledovky, viď príloha zápisnice). Následne predseda
dozornej rady p. Mgr. Ladislav Babuščák predstavil Správu z kontroly činnosti a hospodárenia komory za rok 2015
(viď príloha zápisnica). Nasledovalo hlasovanie o schválení Správy o hospodárení komory za rok 2015.
Prítomní členovia komory následne diskutovali o výške členského príspevku na rok 2017, pričom sa uzniesli na tom,
že výška členského príspevku ostane nezmenená. Ďalej prítomní členovia komory diskutovali a následne hlasovali
aj o návrhu zrušiť povinnosť platenia členského príspevku za rok 2015.
Nasledovala diskusia a hlasovanie o návrhu, aby sa komora stala členom Medzinárodnej federácie sociálnych
pracovníkov (International Federation of Social Workers; www.ifsw.org).
Uznesenie č. 2: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že schvaľuje
Správu o hospodárení Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej prace za rok 2015.
Návrh č. 2: Prítomní členovia komory navrhli, aby sa na zasadnutiach snemu komory prediskutovával aj návrh
rozpočtu komory na nasledujúci kalendárny rok (na zasadnutí snemu komory v roku 2017 pôjde o návrh rozpočtu
komory na rok 2018).
Uznesenie č. 3: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že členský
príspevok na rok 2017 ostáva vo výške 20 €.
Uznesenie č. 4: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že
povinnosť platenia členského príspevku za rok 2015 sa ruší.
Uznesenie č. 5: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že komora
sa bude uchádzať o členstvo v Medzinárodnej federácii sociálnych pracovníkov.
06. Prezentácia nominovaných zástupcov komory
V rámci tohto bodu rokovania snemu p. Mgr. Beáta Horváthová predstavila činnosť Spoločného výboru expertov
pre DI MPSVaR a jej doterajšiu činnosť v tomto zoskupení.
Následne p. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. predstavil Akreditačnú komisiu MPSVaR pre oblasť vzdelávania, jej
úlohy, ciele a doterajšiu činnosť.
07. Rozbehnutie osvetovej kampane ZDOLAJ VÝZVY
V rámci tohto bodu rokovania snemu p. Mgr. Jana Mazalánová predstavila spolu s p. Mgr. Petrom Kulifajom
pripravovanú kampaň ZDOLAJ VÝZVY. Kampaň rozbehne komora po nahodení webstránky kampane. Zároveň boli
predstavené aj možnosti podpory kampane na regionálnej úrovni zo strany členov komory. Následne sa rozprúdila
diskusia o ďalších možnostiach podpory zvyšovania statusu sociálnych pracovníkov.
Návrh č. 3: Prítomní členovia komory navrhli, aby bola možnosť zapojiť sa do kampane ponúknutá aj ďalším
sociálnym pracovníkom, ku ktorým by prišiel fotograf a nafotil ich. Následne zapojení sociálni pracovníci napíšu
vlastný príbeh svojho uplatnenia sa v roli sociálneho pracovníka.
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Návrh č. 4: Prítomní členovia komory navrhli, aby sa komora pridala k oceňovaniu pána ministra PSVR SR – Sociálny
čin roka. Prítomní členovia komory navrhli ponúknuť spoluprácu Ministerstvu PSVR SR a nominovať sociálnych
pracovníkov za jednotlivé oblasti výkonu sociálnej práce.
08. Diskusia o smerovaní komory a sociálnej práce
V rámci tohto bodu rokovania snemu p. PhDr. Peter Seman facilitoval diskusiu zameranú na 3 oblasti:
 Ako zadefinovať výkon sociálnej práce?
 Aké sú perspektívy profesie sociálneho pracovníka?
 Čo nás čaká v nasledujúcom roku fungovania komory?
Organizátori snemu následne oznámili prítomným členom komory, že budú prostredníctvom mailovej komunikácie
oslovení pre zapojenie sa do pracovných skupín, venujúcich sa problematike definovania výkonu sociálnej práce.
09. Zhrnutie
V rámci tohto bodu rokovania snemu sa predseda komory, p. Mgr. Peter Kulifaj prihovoril k zúčastneným členom
komory a hosťujúcim členom komory záverečným príhovorom a poďakoval im sa ich aktívnu účasť.

V Ružomberku, 6.10.2016

Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

.......................................

Overili:
Mgr. Katarína Bednárová

.......................................

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová

.......................................
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