Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania profesijnej rady
Dátum rokovania: 9.3.2018
Miesto rokovania: Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Prítomní členovia profesijnej rady komory: Mgr. Petra Závacká; Mgr. Gabriela Kuchárová; prof. PhDr. ThDr. Andrej
Mátel, PhD.; Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.; prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.; Mgr. Monika Turacová, PhD.
Neprítomní ospravedlnení členovia profesijnej rady komory: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.; doc. PhDr. Peter Brnula,
PhD.; Mgr. Vladimír Hambálek; Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.; Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
Prítomná predsedníčka komory: Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová
Ostatní prítomní hostia: Mgr. Martina Gymerská
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel,
PhD.; Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Rokovanie profesijnej rady komory bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Program rokovania:
Rokovanie profesijnej rady prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice).
Priebeh rokovania:
01. Informácia o aktivitách a stave plnenia úloh od posledného rokovania profesijnej rady
Pani predsedníčka profesijnej rady komory Mgr. Závacká otvorila rokovanie a stručne zhrnula činnosť profesijnej
rady komory od posledného zasadnutia profesijnej rady.
02. Téma obsahovej revízie etického kódexu
Pán prof. PhDr. ThDr. Mátel, PhD. predostrel potrebu aktualizácie Etického kódexu sociálneho pracovníka
a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky, ktorého vydanie a aktualizácia spadá pod kompetencie profesijnej
rady komory. V rámci aktualizácie etického kódexu bolo navrhnuté oslovenie členskej základne komory so žiadosťou
o zaslanie podnetov týkajúcich sa uplatnenia etického kódexu v praxi. Následne bol prediskutovaný aj podnet
pracovníkov MPSVR SR o príprave skrátenej verzie Etického kódexu, ktorá by bola prílohou zákona č. 219/2014 Z.z.
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj „Zákon o sociálnej práci“).
Pán prof. PhDr. ThDr. Mátel, PhD. spolu s p. prof. PaedDr. Schavelom, PhD. následne predostreli požiadavku
podpory Etického kódexu supervízora zo strany komory, ktorý pripravujú inštitúcie vzdelávajúce supervízorov
(Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov a Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov). Prítomní
členovia profesijnej rady sa dohodli, že sa k tejto požiadavke vyjadria po predložení a naštudovaní finálnej verzie
Etického kódexu supervízora.
Profesijná rada komory odporúča disciplinárnej komisii komory, aby naďalej sledovala vývin udalostí súvisiacich
s fungovaním neziskovej organizácie Čistý deň, n.o., ktorej riaditeľ bol účastníkom disciplinárneho konania, ktoré
viedla disciplinárna komisia komory počas roku 2017.
03. Prerokovanie žiadostí o povolenie na SPSP za rok 2017
V rámci tohto bodu rokovania sa prítomní členovia profesijnej rady komory zaoberali žiadosťami o vydanie
povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Po dôkladnom preštudovaní prijatých žiadostí
rozhodli nasledovne:
 PhDr. Jozef Dub – žiadosť spĺňa všetky právne náležitosti, povolenie vydané
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PhDr. František Drozd, PhD. – žiadosť je potrebné doplniť o potvrdenie, že vybraný supervízor spĺňa zákonnú
podmienku podľa § 7, ods. 5 Zákona o sociálnej práci.

Uznesenie č. 1: Profesijná rada komory sa uzniesla na tom, že pri žiadostiach o vydanie povolenia na výkon
samostatnej praxe sociálneho pracovníka plán supervízie musí obsahovať podpis supervízora a v prípade, ak nie je
vybraný supervízor zapísaný do zoznamu supervízorov zverejnenom na stránke MPSVR SR
(https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2018.pdf),
je
povinnou súčasťou plánu supervízie doloženie dokladu o absolvovaní supervízneho kurzu v oblasti sociálnej práce
alebo poradenskej práce v rozsahu 240 hodín u vybraného supervízora.
Úloha č. 1: Požiadať sociálnych pracovníkov, ktorým bolo vydané povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka v minulých rokoch o dokladovanie splnenia zákonnej podmienky výberu supervízora podľa § 7, ods. 5
Zákona o sociálnej práci.
Úloha č. 2: Zhodnotiť doručené podklady pani PhDr. Zaťkovej k hodnoteniu sústavného vzdelávania k prvému roku
jej samostatnej praxe SP boli poverené členky profesijnej rady – pani Mgr. Gabriela Kuchárová a Mgr. Petra Závacká.
04. Prerokovanie obsahu listu Asociácie vzdelávateľov v odbore sociálne služby a poradenstvo v SR a Fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia profesijnej rady prerokovali žiadosť o podporu pri vytváraní
priestoru pre uplatnenie absolventov študijného programu 3.1.16 a vyjasnenie vzťahov medzi študijnými
programami 3.1.14 Sociálna práca a 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo.
Uznesenie č. 2: Profesijná rada komory sa uzniesla na tom, že podporí uplatnenie absolventov študijného odboru
3.1.16 pri výkone činností, ktoré nespadajú pod výkon sociálnej práce a pri činnostiach, ktoré spadajú pod výkon
sociálnej práce stojí profesijná rada komory za profesijným Zákonom o sociálnej práci, na základe ktorého výkon
týchto činností spadá pod kompetenciu absolventov študijného odboru 3.1.14 Sociálna práca.
05. Plán zasadnutí profesijnej rady v kontexte s témami na rok 2018
Vzhľadom na potrebu dohody všetkých členov profesijnej rady komory, prítomní členovia sa dohodli na komunikácii
k tomuto bodu rokovania prostredníctvom mailovej komunikácie.
06. Iné.
Prítomná predsedníčka komory pani Ing. Mgr. Pagáčová poprosila členov profesijnej rady komory o zaslanie
výstupov z pracovných skupín, ktoré sa v jednotlivých rezortoch a oblastiach sociálnej práce snažili o zadefinovanie
činností, ktoré spadajú pod výkon sociálnej práce. Predsedníčka komory zároveň informovala členov profesijnej
rady o rokovaní so štátnym tajomníkom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, pánom Ondrušom
a o uskutočnených krokoch v riešení problematiky odmeňovania sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce pracujúcich vo verejnom záujme. Prítomní členovia profesijnej rady požiadali o priebežné informovanie
a súčinnosť pri riešení problematiky odmeňovania sociálnych pracovníkov vo verejnom záujme.
V Ružomberku, dňa 9.3.2018
Zapísala:

Mgr. Martina Gymerská

Overili:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
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