
 

KTO JE ORGANIZÁTOROM OCEŇOVANIA? 

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Mokrohájska 

cesta 3, 841 04 Bratislava. 
 

AKÝ JE NÁZOV OCENENIA? 

Sociálny pracovník roka 2017 (SOPRA 2017). 
 

ČÍM BUDE OCENENÝ VÍŤAZ? 

Spoločenská prestíž a sklenená plaketa s logom ocenenia. 
 

AKÉ KATEGÓRIE BUDÚ? 

Kategória bude jedna – s názvom „Zdolávateľ výziev“. 
 

KTO MÔŽE BYŤ OCENENÝ? 

Oceňovaní môžu byť iba sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí sú riadnymi 

členmi komory a majú splnené povinnosti člena komory. 
 

KTO MÔŽE NAVRHOVAŤ KANDIDÁTOV? 

Návrhy kandidátov na ocenenie (nominácie) môžu dávať členovia komory (riadni 

aj hosťujúci), rovnako aj široká verejnosť, čiže ktokoľvek. 

Návrhy bude možné zasielať vyplnením nominačného formulára a odoslaním na mailovú 

adresu martin.borecky@socialnapraca.sk. 
 

AKÉ SÚ KRITÉRIA PRE UDELENIE OCENENIA? 

Hlavné kritériá: 

o PRAX V SOCIÁLNEJ PRÁCI – opis praxe nominovaného sociálneho pracovníka sa 

musí týkať výkonu sociálnej práce. 

o PRIEKOPNÍCTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI – posudzuje sa inovatívny prístup 

sociálneho pracovníka pri zdolávaní výziev súvisiacich s výkonom sociálnej práce. 

o ODBORNOSŤ A ETICKOSŤ VÝKONU SOCIÁLNEJ PRÁCE – posudzuje sa 

dodržiavanie odborných postupov a etickej korektnosti pri výkone sociálnej práce. 

o ODVAHA PRESADZOVAŤ „SPRÁVNE VECI“ – našou víziou je oceňovať ľudí, ktorí 

majú odvahu „vzoprieť sa“ nefunkčnému systému a poukázať na chyby a ktorí 

pomáhajú pri budovaní nových pravidiel a systému. 

o OSOBNOSTNÁ ZRELOSŤ – sociálny pracovník je v neustálom styku s ľuďmi, preto 

pri posudzovaní nominantov budeme zohľadňovať aj vybrané osobnostné 
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charakteristiky sociálneho pracovníka (požadované morálne vlastnosti a postoje, 

vyznávanie hodnôt sociálnej práce, motivácia pre výkon sociálnej práce a pod.). 
 

Pomocné kritériá: 

o Dĺžka praxe výkonu sociálnej práce. 

o Dosah činnosti sociálneho pracovníka (miestny, regionálny, celoslovenský, 

medzinárodný). 
 

AKO SA BUDÚ VYHODNOCOVAŤ NOMINÁCIE? 

Posudzovať a vyhodnocovať nominácie bude výberová komisia Slovenskej komory 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

Hodnotiť jednotlivé nominácie budú členovia výberovej komisie na základe vyššie 

popísaných kritérií pre udelenie ocenenia. 

Každú nomináciu budú hodnotiť traja členovia výberovej komisie a svoje bodové 

hodnotenie budú zaznamenávať do pripraveného hodnotiaceho formulára. Poverený 

pracovník komory vypracuje súhrnnú tabuľku ako podklad pre zasadnutie Výberovej 

komisie, na ktorom jej členovia rozhodnú o jednotlivých nomináciách. 

V jednom kalendárnom roku je možné udeliť najviac 5 ocenení. 
 

KOĽKO ČLENOV BUDE MAŤ VÝBEROVÁ KOMISIA 

A KTO V NEJ MÔŽE BYŤ? 

Výberová komisia bude mať 6-9 členov. Členovia výberovej komisie budú z týchto radov: 

o členovia volených orgánov komory (každý volený orgán nominuje jedného svojho člena 

do výberovej komisie). 

o riadni a hosťujúci členovia komory (každý volený orgán nominuje jedného radového 

člena komory do výberovej komisie). 

o Predseda Slovenskej komory SP a ASP. 
 

KEDY A KDE SA USKUTOČNÍ SLÁVNOSTNÉ OCENENIE VÍŤAZOV? 

Prvý ročník odovzdávania ocenenia sa bude konať počas zasadnutia snemu komory, dňa 

4.10.2017 od cca 17:00 – 20:00. Podujatie bude sprevádzané kultúrnym programom (koncert 

Simy Martausovej). 

Na podujatie spojené s odovzdávaním ocenenia budú pozvaní všetci nominovaní členovia 

komory. Ocenení si môžu na slávnostné podujatie pozvať aj svojich blízkych (3 – 4 ľudí). 
 

NA KOHO JE MOŽNÉ OBRÁTIŤ SA? 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kulifaj, Tel: 0948 132 841, Mail: peter.kulifaj@socialnapraca.sk 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 


