Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva
Dátum: 19.04.2017
Miesto: Reštaurácia Double Tiffany, Hlavná 95, 080 01 Prešov, priestory Galérie.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie predstavenstva bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
a Mgr. Ingrid Doležalová.

Program rokovania:
Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice).
01. Informácia o aktivitách od posledného zasadnutia predstavenstva
Predseda komory Mgr. Peter Kulifaj informoval o aktivitách, ktoré sa zrealizovali od posledného zasadnutia
predstavenstva komory (stretnutie volených orgánov ku kauze Čistý deň a začatie disciplinárneho konania, riešenie
problematiky SP v zdravotníctve, prijatie daru pre komoru, zorganizovanie pracovných skupín, vlámanie sa zatiaľ
neznámeho páchateľa do priestorov komory). Prítomní členovia predstavenstva a zástupcovia profesijnej
a dozornej rady komunikovali k jednotlivým preberaným témam svoje návrhy, postrehy a vlastné skúsenosti
z praxe.
Úloha 1: Kontaktovať ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava) a VÚC (vyššie
územné celky) so žiadosťou o spoluprácu pri skvalitňovaní sociálnej práce spadajúcej pod kompetenciu miest a obcí.
Úloha 2: Kontaktovať primátora Košíc a bývalého ministra zdravotníctva p. MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH,
s prosbou o pomoc a spoluprácu pri riešení problematiky sociálnej práce v zdravotníctve.
Úloha 3: Zistiť podľa akého zákona sú odmeňovaní sociálni pracovníci v zdravotníctve a prezistiť správnosť
nastavenia platových tried.
02. Prijímanie nových členov
K termínu zasadnutia predstavenstva bolo komore doručených 8 žiadostí o zápis do zoznamu členov komory.
Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:
 PhDr. Natália Dobrotková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Miroslav Kocifaj – žiadosť OK, zapísaný do zoznamu členov komory
 PhDr. Katarína Kohútiková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Bc. Vladimír Moroz – žiadosť OK, zapísaný do zoznamu členov komory
 Mgr. Anton A. Podhájecký – žiadosť OK, zapísaný do zoznamu členov komory
 Mgr. Miroslava Rogosová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Pavol Sabela – žiadosť OK, zapísaný do zoznamu členov komory
 Mgr. Mária Vlkovičová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
Uznesenie č. 1: Prijatím za člena komory sa pánovi Mgr. Pavlovi Sabelovi ruší hosťujúce členstvo v komore.
03. Schvaľovanie interných smerníc
V rámci tohto bodu rokovania bolo na programe schvaľovanie predložených interných smerníc predstavenstvom
komory. Návrh internej smernice č. OCK/8-2017 Registratúrny poriadok Slovenskej komory SP a ASP bol
prediskutovaný a prítomní členovia sa dohodli, že danú internú smernicu pomôžu ešte zjednodušiť a zatiaľ prijatá
nebude. Návrh internej smernice č. OCK/9-2017 Disciplinárne konania Slovenskej komory SP a ASP bol
prediskutovaný, vznesené pripomienky boli zapracované a internú smernicu predstavenstvo komory prijalo.
Uznesenie č. 2: Predstavenstvo komory sa uznieslo na prijatí internej smernice, ktorá je prílohou tejto zápisnice:
o Interná smernica č. OCK/9-2017 Disciplinárne konania Slovenskej komory SP a ASP.
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04. Plánovanie zasadnutia snemu komory
Predstavenstvo komory jednohlasne rozhodlo o schválení termínu zasadnutia snemu komory na 4.- 5. októbra 2017
(streda-štvrtok). Zasadnutie snemu komory sa bude konať v meste Poprad, bližšie miesto bude upresnené.
05. Ocenenie sociálnych pracovníkov – SOPRA 2017
V rámci tohto bodu rokovania bola členom predstavenstva predstavená vízia odmeňovania sociálnych pracovníkov
– členov komory a členovia predstavenstva sa spoločne dohodli na podmienkach odmeňovania.
Úloha 4: Predstaviť členom komory víziu odmeňovania a zapojiť ich do nominácií sociálnych pracovníkov roka.
06. Informácia o daňovom priznaní, audite
Členovia predstavenstva boli informovaní o uskutočnenom audite komory a podanom daňovom priznaní, rovnako
mali možnosť prezrieť si dokument účtovnej závierky, ktorý im bol zaslaný v elektronickej forme pred zasadnutím
predstavenstva. Prítomný člen dozornej rady p. PhDr. Jozef Vorobel, PhD. informoval prítomných členov o plánoch
dozornej rady súvisiacich s kontrolnou návštevou sídla komory.
Úloha 5: Spracovať vyúčtovanie dotácie MPSVaR SR na rok 2016 a zaslať ho na Ministerstvo PSVaR.
07. Financovanie komory v roku 2018
V rámci tohto bodu rokovania sa členovia predstavenstva zaoberali možnosťami, ktoré má komora v súvislosti so
získavaním finančných zdrojov na svoju činnosť po vyčerpaní dotácie Ministerstva PSVaR. Prítomní členovia
komunikovali svoje návrhy o financovaní komory na rok 2018:
o Ponúknuť spoluprácu pri realizácii národného projektu – kontaktovať Centrálny koordinačný orgán – Úrad
vlády SR, kontaktovať Monitorovací výbor pre príslušný OP (napr. OP Ľudské zdroje, OP Výskum a inovácie)
a dohodnúť spoluprácu pri napĺňaní konkrétneho opatrenia, požiadať o zaradenie komory medzi oprávnených
žiadateľov vo výzvach NP, OP.
o Kontaktovať Európsky kontaktný bod Slovensko – grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020
a prekonzultovať oprávnenosť komory ako žiadateľa.
o Vyhľadať ďalšie grantové a dotačné programy (napr. Erazmus+ www.erasmusplus.sk).
Úloha 6: Zrealizovať diskutované návrhy o financovaní činnosti komory.
08. Plánované aktivity na najbližšie obdobie
V rámci tohto bodu rokovania členovia predstavenstva diskutovali o aktivitách komory na najbližšie obdobie.
Vzhľadom na potrebu zostavenia výročnej správy komory za rok 2016, je potrebné aby predsedovia volených
orgánov a zástupcovia komory v Spoločnom výbore expertov pre deinštitucionalizáciu MPSVaR a v Akreditačnej
komisii MPSVaR pre oblasť vzdelávania zhodnotili a spísali správu o svojom pôsobení v roku 2016.
Úloha 7: Spracovať výročnú správu komory za rok 2016.
09. Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva
Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 14.6.2017 v Bratislave, v priestoroch komory, v čase od 11:00
– 15:00.
V Bratislave, dňa 21.4.2017
Zapísala:
Mgr. Martina Gymerská
Overili:
Mgr. Mózešová Kristína, PhD.
Mgr. Ingrid Doležalová
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