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Vážené členky, vážení členovia
Slovenskej komory SP a ASP.

Prihovárame sa Vám v tomto predvianočnom čase, 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 aktivít 
komory v tomto roku – od zasadnutí volených orgánov, cez stretnutia 
pracovných skupín, zasadnutie snemu komory, kongres, supervízie, školenia, až 
po osvetovú kampaň ZDOLAJ VÝZVY.

Pozývame Vás oboznámiť sa s aktuálnou činnosťou v komore, ako aj s našimi 
plánmi do nasledujúceho kalendárneho roku. Veríme, že plánované aktivity 
komory na rok 2017 podporia Váš profesionálny rozvoj a prispejú  k rozvoju 
sociálnej práce na Slovensku.



Čo sa podarilo
1. Zasadnutie snemu komory

1. 6. októbra sme sa spolu stretli na prvom zasadnutí snemu komory. Spolu sa 
nás zišlo podľa prezenčnej listiny 104 členov komory (z celkového počtu 479 
členov) a 4 hosťujúci členovia komory (z celkového počtu 23 hosťujúcich členov).

Predsedovia volených orgánov komory predstavili činnosť jednotlivých volených 
orgánov, prijali sme štyroch nových hosťujúcich členov, schválili sme správu o 
hospodárení komory za rok 2015 a rozhodli sme sa pre členstvo komory v 
medzinárodnej organizácii IFSW. Tiež sme si predstavili osvetovú kampaň ZDOLAJ 
VÝZVY, ktorú rozbiehame v novom roku 2017.

Zápisnicu z 1. zasadnutia snemu komory si môžete stiahnuť na stránke

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

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


Čo sa podarilo
2. Národný kongres

1. 7. októbra 2016 sa konal národný kongres pod názvom ATRIBÚTY SOCIÁLNEJ PRÁCE 
V NOVOM MILÉNIU. Záštitu nad týmto podujatím prevzal pán JUDr. Ján Richter, 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na kongrese sa zišlo 
približne 150 odborníkov z radov sociálnych pracovníkov, psychológov, pracovníkov 
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších.

Viac informácií o tomto podujatí si prečítate na http://socialnapraca.sk/projekty/kongres/

http://socialnapraca.sk/projekty/kongres/


Čo pre Vás plánujeme
3. Otvorené skupinové supervízie a vzdelávanie

3. V septembri sme zorganizovali prvé dve pilotné otvorené skupinové supervízne stretnutia.

Účastníci supervízie vyjadrili spokojnosť s ponúkaným formátom otvorených skupinových 

supervízií, preto predstavenstvo komory zahrnulo supervízie aj do plánu aktivít komory na rok 

2017.

V rámci celoživotného vzdelávanie komora zorganizovala vzdelávacie podujatia na témy:

o Školenie Základy projektového manažmentu

o Odborný seminár zameraný na tému Európsky pilier sociálnych práv v súvislosti s formálnou a 
neformálnou starostlivosťou o občanov EÚ 

Rovnako pravidelné školenia na témy súvisiace s výkonom sociálnej práce predstavenstvo 
komory zahrnulo do plánu aktivít komory na rok 2017. 



Čo pre Vás plánujeme
4. Plán aktivít komory na rok 2017

4. Predstavenstvo komory na svojom zasadnutí dňa 23. novembra 2016 schválilo Plán aktivít komory 
na rok 2017. Členovia komory sa môžu tešiť na viaceré podujatia a pripravované aktivity:

• vzdelávacie podujatia 1 x mesačne, tzv. múdre štvrtky v rôznych kútoch Slovenska

• celoslovenská osvetová kampaň ZDOLAJ VÝZVY

• otvorené skupinové supervízne stretnutia

• oslava Medzinárodného dňa sociálnej práce

• podujatie zamerané na oceňovanie sociálnych pracovníkov

• univerzitná konferencia – stretnutie zástupcov komory so zástupcami vzdelávateľov - univerzít a 
vysokých škôl so študijným odborom sociálna práca

• student camp – stretnutie talentovaných a aktívnych študentov katedier SP s odborníkmi spojené s 
workshopmi, prednáškami a pod.

• vydanie knihy / vydanie preložených publikácií



Čo pre Vás plánujeme
4. Plán aktivít komory na rok 2017

• snem komory

• pracovné skupiny – jednodňové, prípadne aj víkendové pracovné sústredenia na určené 

oblasti SP

• PR aktivity komory

• stretnutia volených orgánov komory

• a ďalšie.

Harmonogram plánovaných aktivít, ako aj bližšie informácie k jednotlivým aktivitám Vám 

pošleme začiatkom budúceho roka.

Samozrejme môžete aj Vy priebežne posielať svoje námety na aktivity, ktoré by ste chceli v 

spolupráci s komorou realizovať. Radi ich s Vami prediskutujeme. Svoje námety môžete posielať 

na komora@socialnapraca.sk

mailto:komora@socialnapraca.sk


Členstvo v komore
5. Členské záležitosti

5. K dátumu 20.12.2016 máme 497 členov. 

Členský príspevok za kalendárny rok 2016 zaplatilo k 1. decembru 415 členov. 

Zoznam členov komory s vyznačením plnenia si povinnosti zaplatenia členského príspevku 

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

Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu v uplynulom roku.

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


Čo pre Vás plánujeme
6. Čo stojí za to

6. Radi by sme Vám dali na vedomie vyhlásené výzvy Implementačnej agentúry MPSVaR SR

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102

Rovnako sme na Spoločnom výbore expertov pre deinštitucionalizáciu
http://socialnapraca.sk/partneri/vybor-expertov-pre-deinstitucionalizaciu/
dostali informáciu, že budú vyhlásené ďalšie otvorené dopytovo-orientované výzvy, preto je dobré sledovať 
počas decembra a januára stránku IA MPSVR SR priebežne.

Keďže naše snaženie o povolenie čerpať pridelenú dotáciu MPSVR SR  na dlhšie časové obdobie nebolo 
úspešné, komora sa bude tiež uchádzať o rôzne granty a príspevky v rámci vyhlásených výziev počas celého 
nasledujúceho roku.

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102
http://socialnapraca.sk/partneri/vybor-expertov-pre-deinstitucionalizaciu/


A čo nás ešte čaká a neminie?

Plánujeme

 Zamestnať dvoch nových kolegov, ktorých náplňou práce bude: 1. PR aktivity komory a 2. 
Koordinácia interných projektov komory

 Zriadiť novú školiacu a zasadaciu miestnosť, nakoľko sa náš tím rozrastie a pri organizovaní 
pracovných skupín a stretnutí volených orgánov nám vyvstala potreba väčších priestorov

 Zorganizovať stretnutie zástupcov profesijnej rady so zástupcami MPSVR SR s cieľom 
diskusie k problematike supervízie, identifikovania oblastí výkonu sociálnej práce, 
špecializovaných odborných činností a výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka v 
oblasti sociálnych služieb, ako aj novelizácie zákona o sociálnej práci.

 Napĺňať plán aktivít komory na rok 2017

 Napĺňať Vaše potreby a povinnosti dané zákonom :)



Ostávame v kontakte

Tak to je zatiaľ z našej strany všetko.

Ostávame v kontakte 

a už len jedna príjemná správa a to...



Vianočný a novoročný pozdrav

Vážené sociálne pracovníčky a pracovníci,

asistentky a asistenti sociálnej práce 

a hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP

Prajeme Vám krásne Vianoce, v novom roku veľa pekných chvíľ naplnených

láskou, ktorá dáva zmysel životu, 

prácou, ktorá uspokojuje a povznáša, 

zdravím a šťastím, ktoré Vás povedú k úspechom.

S prejavom vďaky za spoluprácu v uplynulom roku
za seba a v mene Slovenskej komory SP a ASP
Peter Kulifaj, Martina Gymerská, Stanka Dräxlerová


