Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva
Dátum: 4.10.2017
Miesto: Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec 88, 062 01 Vysoké Tatry
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 Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová.

Program rokovania:
Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice).
01. Informácia o aktivitách od posledného zasadnutia predstavenstva
Tajomníčka komory Mgr. Martina Gymerská informovala členov predstavenstva o naplnení úloh stanovených
v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.9.2017 a predseda komory Mgr. Peter Kulifaj doplnil informácie
o kroky, ktoré sa realizovali v rozbehnutých aktivitách komory (zaslané listy členom komory s pozvánkou na
doplňujúce voľby, doplnené o výzvy neplatičom členského príspevku, podaný podnet disciplinárnej komisii na
začatie disciplinárneho konania ohľadom neplatičov členského príspevku, príprava SOPRA 2017, STUDENT CAMP,
komunikácia s dozornou radou, príprava programu zasadnutia snemu, rozpracované organizačné záležitosti
spojené s prípravou snemu a doplňujúcich volieb a iné). Následne dostal slovo prítomný predseda dozornej rady
pán Mgr. Ladislav Babuščák, ktorý sa vyjadril k podkladom správy z kontroly dozornej rady.
02. Prijímanie nových členov
K termínu zasadnutia predstavenstva bolo komore doručených šesť žiadostí o zápis do zoznamu členov komory.
Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:
 Mgr. Vladimíra Bukovská – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Michaela Herdová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 PhDr. Mgr. Mária Kvasnová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Veronika Neslušanová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Andrea Olajošová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory


Mgr. Dávid Demjén – nespĺňa podmienku výkonu sociálnej práce v praxi podľa zákona č. 219/2014 Z.z.
o sociálnej práci – nevykonáva sociálnu prácu na Slovensku, nezapísaný do zoznamu členov komory.

03. Zastupovanie komory na konferenciách a iných podujatiach
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia diskutovali o možnostiach členov predstavenstva zastupovať
komoru na konferenciách a o výhodách a nevýhodách mať zastúpenie komory na medzinárodných fórach
v pracovných skupinách, v medzinárodných projektoch a pod. Prítomní členovia potvrdili svoje rozhodnutie
priebežne nominovať členov komory do pracovných skupín aj na medzinárodnom fóre a prostredníctvom tejto
medzinárodnej spolupráce hľadať pomoc a zdroje na financovanie činnosti komory.
04. Schvaľovanie aktivít na najbližšie obdobie a schvaľovanie úprav rozpočtu na rok 2017
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia predstavenstva komory schvaľovali úpravy rozpočtu komory na rok
2017 a čerpanie zvyšnej časti dotácie z MPSVR SR na nové vzdelávacie podujatia a aktivity určené pre členov komory
a potenciálnych členov komory.
Uznesenie č. 1: Prítomní členovia predstavenstva komory schválili úpravy rozpočtu komory na rok 2017, ktorého
plné znenie je súčasťou príloh zápisnice.
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Uznesenie č. 2: Prítomní členovia predstavenstva komory schválili nasledujúce vzdelávacie a rozvojové podujatia
na najbližšie obdobie (do marca 2017):
- Zavádzanie konceptu zmyslovej aktivizácie na Slovensko;
- Realizácia 2-dňového workshopu: Možnosti využitia Gestalt terapie v sociálnej práci;
- Realizácia 2-dňových (16-hodinových) kurzov: Prípadové konferencie; Potreby klientov; Práca s deťmi s ADHD,
ADD a poruchami správania a ich rodinami; Zážitkové učenie práce so skupinou; Práca s agresívnym klientom;
- Realizácia 4 seminárov a príprava 2 zborníkov z oblasti látkových a nelátkových závislostí pre sociálnych
pracovníkov miest a obcí;
- Realizácia odborných pracovných stretnutí zameraných na prípravu podkladov pre etablovanie sociálnej práce
v školských zariadeniach.
Bližší popis aktivít a podujatí aj so schváleným rozpočtom je súčasťou príloh zápisnice.
05. Príprava zasadnutia snemu komory
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia komory pripomienkovali a upravovali predložený program
zasadnutia snemu komory a zároveň boli bližšie informovaní o aktuálnom stave prác na úlohách, spojených so
zasadnutím snemu komory a s prípravou podujatia spojeného s udeľovaním ocenení Sociálny pracovník roka.
Prítomné predsedkyne profesijnej rady a disciplinárnej komisie a prítomný predseda dozornej rady boli informovaní
o úlohe pripraviť výstup o činnosti príslušného voleného orgánu v uplynulom roku a prezentovať prácu voleného
orgánu na zasadnutí snemu komory.
Uznesenie č. 3: Prítomní členovia predstavenstva komory nominovali Ing. Mgr. Jarmilu Pagáčovú do Výberovej
komisie Slovenskej komory SP a ASP, ktorá bude posudzovať a vyhodnocovať nominácie na ocenenie Sociálny
pracovník roka – SOPRA 2017. Z radových členov komory bola do predmetnej výberovej komisie nominovaná pani
Mgr. Lucia Cibiri.
06. Iné
Člen predstavenstva pán PhDr. František Drozd, PhD. mal diskusný príspevok k téme Opatrovateľskej služby
na Slovensku a jej prepojenia na končiaci národný projekt.
Člen predstavenstva pán prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. predložil návrh prítomným členom predstavenstva, aby
spoločne ako volený orgán podali nomináciu na udelenie čestného členstva pre dve konkrétne osoby. Hlasovaním
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predstavenstva rozhodli prítomní o nominovaní prof. MUDr. Vladimíra
Krčméryho, DrSc. za čestného člena komory.
Úloha č. 1: Požiadať o zaradenie zástupcu komory do Monitorovacieho výboru pre OP Ľudské zdroje na MPSVR SR.
Úloha č. 2: Napísať stanovisko komory k systému financovania sociálnych služieb na Slovensku.
07. Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva
Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 5.12.2017 v čase od 11:00 – 15:30 v Bratislave, miestom
zasadania bude VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 36/1, Bratislava.

V Bratislave, dňa 4.10.2017
Zapísala:
Mgr. Martina Gymerská
Overili:
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová
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