Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania profesijnej rady
Dátum: 1.3.2017
Miesto: Mokrohájska cesta 3, 841 03 Bratislava
Prítomní členovia profesijnej rady komory: Mgr. Petra Závacká; doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.; doc. PhDr. ThDr.
Andrej Mátel, PhD.; Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.; prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Prítomná zástupkyňa predstavenstva komory: PhDr. Jana Mazalánová
Prítomná zástupkyňa dozornej rady komory: Mgr. Beáta Horváthová
Ostatní prítomní hostia: Mgr. Martina Gymerská; PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Rokovanie profesijnej rady nebolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená p. Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice p. Mgr. Petra Závacká a p. doc.
PhDr. Peter Brnula, PhD.
Program rokovania: Rokovanie profesijnej rady prebiehalo podľa vopred stanoveného programu (viď príloha
zápisnice).
Priebeh rokovania:
01. Informácia o aktivitách od posledného rokovania profesijnej rady komory
Predsedkyňa profesijnej rady komory, p. Mgr. Petra Závacká oboznámila prítomných o aktivitách profesijnej rady –
stretnutie s pracovníkmi MPSVR SR a liste, ktorý pripravil p. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. s návrhom formulácie
novely ustanovenia ohľadom implementácie kritéria 3.4 Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
v prílohe č. 2 písm. A časti III. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Úloha č. 1: Pripraviť druhú variantu návrhu formulácie novely, ktorá sa zameria na indikátory a ich bodové
ohodnotenie tak, aby indikátor s najvyšším ohodnotením obsahoval vyššiu frekvenciu zabezpečených supervízií.
Zodpovedná: Mgr. Martina Gymerská; termín do 30.03.2017
02. Schvaľovanie žiadosti o povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
V rámci tohto bodu rokovania profesijnej rady komory sa zúčastnení členovia profesijnej rady vyjadrili k žiadosti
o vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka pre pani PhDr. Zaťkovú.
Prítomní členovia schválili vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka pre pani
PhDr. Zaťkovú.
Úloha č. 2: Získať stanovisko neprítomných členov profesijnej rady komory k prijatej žiadosti o vydanie povolenia
na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a rozhodnúť o žiadosti formou uznesenia profesijnej rady.
Zodpovedná: Mgr. Petra Závacká; termín do 15.03.2017
03. Plánovanie stratégie vydávania stanovísk profesijnej rady k etickým otázkam výkonu sociálnej práce
Prítomní členovia profesijnej rady zvažovali možnosti vyjadrovania sa k etickým otázkam výkonu sociálnej práce
za Slovenskú komory SP a ASP. V rámci diskusie sa otvorila aj otázka potreby vydávania stanovísk k odbornej stránke
výkonu sociálnej práce.
Úloha č. 3: Vypracovať dokument Etické aspekty SPO a SK detí a mladistvých, s dôrazom na ochranu práv detí a ich
participatívnu účasť na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.
Zodpovedný: doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.; termín do 06.03.2017
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Úloha č. 4: V spolupráci s predstavenstvom komory zvážiť vytvorenie nezávislých odborných komisií, ktorých
úlohou bude vykonávanie nezávislých auditov kvality výkonu sociálnej práce.
Zodpovedná: Mgr. Petra Závacká; termín do 30.04.2017
Úloha č. 5: Po dohode s predstavenstvom komory, požiadať listom pána ministra MPSVR SR o možnosť zapojenia
zástupcov komory do pracovných skupín / stretnutí organizovaných Odborom stratégie sociálnej ochrany detí
a sociálnej kurately MPSVaR SR k otázkam právnej úpravy výkonu opatrení v resocializačných strediskách, resp.
k aktuálnym otázkam výkonu opatrení v resocializačných strediskách pre drogové a iné závislosti a pracovných
stretnutí k problematike liečby a resocializácie drogových a iných závislostí.
Zodpovedná: Mgr. Martina Gymerská; termín do 30.03.2017
04. Iné
Členovia profesijnej rady a prítomní zástupcovia orgánov komory otvorili otázku zvyšovania statusu sociálnej práce
a profesionálneho postavenia sociálneho pracovníka aj riešením ohodnotenia sociálnych pracovníkov
vykonávajúcich sociálnu prácu vo verejnej správe - štátnej správe a samospráve. Prítomná členka predstavenstva
komory navrhla, aby bola spracovaná zamestnancom komory analýza – porovnanie priemerných miezd
na Slovensku podľa povolaní, s poukázaním tiež na „rozdiely“ medzi príjmom sociálneho pracovníka a jeho klienta,
porovnaním s výškou sumy, ktorou je definovaná hranica rizika chudoby a pod. Analýzu zverejniť na web stránke
komory ako ďalšiu oblasť výkonu sociálnej práce, na ktorú treba poukázať a riešiť.
Prítomní členovia profesijnej rady navrhujú tiež zorganizovať v spolupráci s predstavenstvom komory tlačovú
konferenciu (v septembri 2017), na ktorej chcú oboznámiť odbornú aj laickú verejnosť o výsledkoch doterajšej
práce komory.
Úloha č. 6: Príprava analýzy výšky platových taríf sociálnych pracovníkov z dostupných zdrojov štatistického úradu
a ich porovnanie s priemernými mzdami na Slovensku podľa povolaní, s poukázaním na „rozdiely“ medzi príjmom
sociálneho pracovníka a jeho klienta, porovnaním s výškou sumy, ktorou je definovaná hranica rizika chudoby a pod.
Analýzu zverejniť na web stránke komory ako ďalšiu oblasť výkonu sociálnej práce, na ktorú treba poukázať a riešiť.
Zodpovedná: Mgr. Martina Gymerská; termín do 30.06.2017
Úloha č. 7: Dohodnúť s predstavenstvom komory zorganizovanie spoločnej tlačovej konferencie v septembri 2017.
Zodpovedná: Mgr. Martina Gymerská; termín do 30.03.2017

V Bratislave, 1.3.2017
Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

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

Overili:
Mgr. Petra Závacká

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

Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

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