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O KOMORE
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej aj „komora“) bola zriadená zákonom 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 aj „zákon“). Vznikla konaním ustanovujúceho snemu komory dňa 18.9.2015.
Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce v Slovenskej republike.

Základné úlohy komory
K základným úlohám komory patrí:
o plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu zo zoznamu členov komory,
o ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
o poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce pre členov komory a sprostredkovanie
právneho zastupovania členov komory v konaní pred súdmi SR vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce,
o rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo
iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej
práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného
zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu,
o vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce (ďalej aj SP a ASP),
o konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi
zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
o vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
o poskytovanie údajov zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely štátnych štatistických zisťovaní,
o zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce s profesijnými združeniami a vzdelávacími inštitúciami v oblasti vecnej
pôsobnosti komory,
o ochrana statusu profesie SP a ASP a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní, vydávanie stanovísk k výkonu
sociálnej práce s dôrazom na všeobecné štandardy kvality výkonu sociálnej práce,
o pripomienkovanie zákonov a iných strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na výkon sociálnej práce,
o hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax,
o vedenie, pravidelné aktualizovanie a sprístupňovanie na webovom sídle komory informácií daných zákonom, najmä
zoznam členov komory, zoznam hosťujúcich a čestných členov komory, zoznam členov orgánov komory a register
povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka,
o ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Členská základňa komory
Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov komory. Podmienky členstva v komore určuje zákon
a štatút komory. K 31. decembru 2017 mala komora 495 členov.
Zoznam členov komory je zverejnený a priebežne aktualizovaný na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/
Komora môže fyzickej osobe priznať postavenie hosťujúceho člena komory a udeliť čestné členstvo v komore. Podmienky
hosťujúceho a čestného členstva v komore určuje zákon a štatút komory. K 31. decembru 2017 mala komora 27 hosťujúcich
členov a čestné členstvo udelila dvom osobnostiam. Čestné členstvo v komore bolo priznané pánovi prof. MUDr. Vladimírovi
Krčmérymu, DrSc. a čestné členstvo in memoriam bolo priznané pánovi Doc. Ing. Štefanovi Striežencovi, DrSc. k dátumu
konania zasadnutia snemu komory (22.11.2017). Zoznam hosťujúcich a čestných členov komory je zverejnený na stránke
komory http://socialnapraca.sk/o-nas/clenska-zakladna/hostujuci-clenovia-komory/.
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Orgány komory
Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia a členky komory.
Snem komory si na ustanovujúcom sneme dňa 18.9.2015 zvolil orgány komory a vymenoval ich zástupcov. V roku 2017
odstúpil z funkcie prvý predseda komory Mgr. Peter Kulifaj a v rámci doplňujúcich volieb konaných na zasadnutí snemu dňa
22.11.2017 bola za predsedníčku komory zvolená pani Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová. Počas roku 2017 odstúpili aj niektorí
členovia volených orgánov komory, pričom počet členov volených orgánov komory neklesol pod štatútom stanovené
minimum.
Volenými orgánmi komory sú:
o
Predstavenstvo komory
o
Profesijná rada komory

o
o

Dozorná rada komory
Disciplinárna komisia komory

Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je zároveň aj predsedom predstavenstva komory.
Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory. Medzi členov predstavenstva komory patria:
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová – predsedníčka komory
Mgr. Ingrid Doležalová – členka predstavenstva komory
PhDr. František Drozd, Phd. – člen predstavenstva komory
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA – členka predstavenstva komory
PhDr. Jana Mazalánová – členka predstavenstva komory
Mgr. Kristína Mózešová, PhD. – členka predstavenstva komory
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.- člen predstavenstva komory
Mgr. Beáta Rybárová – členka predstavenstva komory
PhDr. Peter Seman – člen predstavenstva komory
Mgr. Peter Vilček – člen predstavenstva komory
PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD. – vzdanie sa funkcie členky predstavenstva komory ku dňu 5.9.2017
PhDr. Jarmila Majáková, PhD. – vzdanie sa funkcie členky predstavenstva komory ku dňu 7.8.2017
Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce. Medzi členov profesijnej rady komory patria:
Mgr. Závacká Petra – predsedkyňa profesijnej rady
prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD.– podpredseda profesijnej rady
doc. PhDr. Brnula Peter, PhD. – člen profesijnej rady
prof. PhDr. Gabura Ján, CSc. – člen profesijnej rady
Mgr. Hambálek Vladimír – člen profesijnej rady
Mgr. Kuchárová Gabriela – členka profesijnej rady
doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD. – člen profesijnej rady
doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD. – členka profesijnej rady
doc. PhDr. Pavelová Ľuba, PhD. – členka profesijnej rady
doc. PhDr. Roman Tibor, PhD. – člen profesijnej rady
Mgr. Turacová Monika, PhD. – členka profesijnej rady
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. – zánik funkcie člena profesijnej rady komory ku dňu 12.1.2017 z dôvodu úmrtia
PhDr. Rakučák Jaroslav, DiS. – vzdanie sa funkcie člena profesijnej rady komory ku dňu 10.9.2017
Dozorná rada komory kontroluje činnosť komory, predstavenstva komory a predsedu komory, plnenie uznesení snemu
komory, hospodárenie s majetkom komory a i. Medzi členov dozornej rady komory patria:
Mgr. Babuščák Ladislav – predseda dozornej rady komory
PhDr. Vorobel Jozef, PhD. – podpredseda dozornej rady komory
Mgr. Benická Jana – členka dozornej rady komory
Bc. Duban Ingrid – členka dozornej rady komory
PhDr. Halušková Eva, PhD. – členka dozornej rady komory
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Mgr. Horváthová Beáta – členka dozornej rady komory
Bc. Chovancová Katarína – členka dozornej rady komory
PhDr. Solčanská Mária – členka dozornej rady komory
Mgr. Mária Olexáková – členka dozornej rady komory
Disciplinárna komisia komory rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi komory, posudzuje
podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej zo zákona alebo v oblasti porušenia
vnútorného predpisu komory a i. Medzi členov disciplinárnej komisie komory patria:
Mgr. PhDr. Šugrová Nadežda – predseda disciplinárnej komisie
Mgr. Andrášiková Karina – 1. podpredseda disciplinárnej komisie
Mgr. Ondrejková Martina – 2. podpredseda disciplinárnej komisie
Mgr. Krupová Martina – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Lovinger Ibolya – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Miček Martin – člen disciplinárnej komisie
Mgr. et Mgr. Svitaňová Mária – členka disciplinárnej komisie
PhDr. Štiavnická Dagmar, Dis. – členka disciplinárnej komisie
PhDr. Bc. Vadkertiová Silvia, PhD. – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Vidholdová Mária – členka disciplinárnej komisie
Mgr. Čavojská Emília – vzdanie sa funkcie členky disciplinárnej komisie komory ku dňu 29.9.2017
Mgr. Konkoľová Janka – vzdanie sa funkcie členky disciplinárnej komisie komory ku dňu 15.10.2017
Mgr. Pekarovič Mária – vzdanie sa funkcie členky disciplinárnej komisie komory ku dňu 1.1.2017
Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné. Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo
vo volených orgánoch komory je čestné. Kompetencie a úlohy jednotlivých volených orgánov sú stanovené zákonom
a štatútom komory, ktorý patrí k základným dokumentom komory. Činnosť volených orgánov komory je možné sledovať
prostredníctvom zápisníc zo zasadnutí, ktoré komora zverejňuje na stránke http://socialnapraca.sk/o-nas/zapisnice-zozasadani-organov-komory/.

Základné dokumenty komory
Medzi základné dokumenty komory patria:
o
o
o

Štatút
Hospodársky poriadok
Rokovací poriadok

o
o
o

Volebný poriadok
Disciplinárny poriadok
Etický kódex

Tieto základné dokumenty komory sú vnútornými predpismi komory, ktorými sú členovia komory povinní sa riadiť.
Snem komory sa na svojom zasadnutí dňa 22.11.2017 uzniesol na novelizovaných zneniach základných týchto dokumentov
komory.
Ďalšie oblasti činnosti komory upravujú interné smernice, ktoré schvaľuje predstavenstvo komory.
V roku 2017 prijalo predstavenstvo komory nasledujúce interné smernice:
 Interná smernica č. OCK / 8-2017 Registratúrny poriadok Slovenskej komory SP a ASP
 Interná smernica č. OCK / 9-2017 Disciplinárne konanie Slovenskej komory SP a ASP
Plné znenia týchto dokumentov sú zverejnené na stránke komory http://socialnapraca.sk/o-nas/zakladne-dokumentykomory/.
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Základný prehľad aktivít komory v roku 2017
Rok 2017 sa niesol v duchu rozbiehajúcich sa činností komory.
1. Medzirezortné pripomienkové konanie – Komora sa v roku 2017 podieľala na pripomienkovaní troch právnych predpisov
v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
2. Projektový manažér – Predstavenstvo komory prijalo na základe výberového konania do ročného pracovného pomeru
projektového manažéra, pána Mgr. Martina Boreckého.
3. Prenájom a úprava priestorov kancelárie komory – Začiatkom roka sme upravili a zariadili ďalšiu miestnosť, ktorá slúži ako
veľká zasadačka pre potreby organizovania stretnutí pracovných skupín a zasadnutí volených orgánov.
4. Svetový deň sociálnej práce 2017 – Svetový deň sociálnej práce sme oslávili prostredníctvom spolupráce komory
a podpory aktivít, prispievajúcich k zvyšovaniu povedomia o význame sociálnych pracovníkov a pracovníčok v spoločnosti.
5. Pracovné skupiny – Pracovné skupiny (PS) vytvorené v roku 2016 naďalej vykonávali svoju činnosť so zameraním na
jednotlivé rezorty a oblasti sociálnej práce na Slovensku, ktoré si vyžadujú zmenu.
6. Otvorené skupinové supervízie – Počas roku komora zorganizovala pre záujemcov z radov členov komory 3 otvorené
skupinové supervízne stretnutia (Žilina, Prešov, Kosihovce). Účastníci skupinových supervízií vyjadrili spokojnosť s ponúkaným
formátom supervízie.
7. Celoživotné vzdelávanie – V rámci celoživotného vzdelávania bolo pod komorou a v spolupráci s komorou zorganizovaných
7 vzdelávacích podujatí: dva semináre ku konceptu zmyslovej aktivizácie (Ružomberok, Skalica), štyri odborné semináre
o problematike látkových a nelátkových závislostí plus vydanie zborníka tematicky zameraného na túto problematiku
(Prešovský kraj), workshop Možnosti využitia Gestalt terapie v sociálnej práci. Rovnako bola komora partnerom pri
spoluorganizovaní viacerých konferencií zmeraných na problematiku výkonu sociálnej práce.
Partnermi komory pri realizácii týchto vzdelávacích podujatí boli: ISA educa s.r.o. – Institut Smyslové aktivizace, Trojlístok,
n.o.; Mgr. Gabriela Linhardtová - Psychologické preventívne centrum; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Katolícka
univerzita v Ružomberku.
8. Zasadnutie snemu – Dňa 22. novembra 2017 sa konalo v Poprade druhé zasadnutie snemu komory. Spolu sa nás zišlo
podľa prezenčnej listiny 110 členov komory (z celkového počtu 501 členov), 3 hosťujúci členovia komory (z celkového počtu
25 hosťujúcich členov) a 14 hostí vrátane organizačného tímu. Predsedovia volených orgánov komory predstavili činnosť
svojich orgánov, členovia komory prijali medzi seba dvoch nových hosťujúcich členov a udelili 2 čestné členstvá, schválili
správu o hospodárení komory za rok 2016, novelizované znenia základných dokumentov a zvolili novú predsedníčku komory,
ktorou sa stala pani Ing. Jarmila Pagáčová.
9. Ocenenie SOPRA 2017 – V roku 2017 udelila komora prvé ocenenia Sociálny pracovník roka 2017. Sociálne pracovníčky
a sociálni pracovníci boli ocenení za ich prínos a stelesnenie hodnôt sociálnej práce a etiky, obetavosť, každodenné
zdolávanie výziev, prácu presahujúcu rámec komunity a spolupodieľanie sa na tvorbe sociálnej politiky a skvalitňovaní služieb
sociálnej práce. Deväťčlenná hodnotiaca komisia na základe posudzovania nominovaných kandidátov rozhodla, že cenu
SOPRA 2017 získa štvorica sociálnych pracovníkov, menovite: Mgr. Iva Grejtáková; PhDr. Zuzana Jurčová; PhD., MBA, Mgr.
Katarína Mažárová a prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Záštitu nad I. ročníkom slávnostného udeľovania ocenenia SOPRA 2017
prevzal prezident SR pán Andrej Kiska.
10. STUDENT CAMP 2017 – V októbri 2017 sa uskutočnil prvý ročník podujatia Student camp, zameraného na zvyšovanie
povedomia o Slovenskej komore SP a ASP, vytváranie vzťahu k nej a sieťovanie študentov katedier sociálnej práce.
Trojdňového víkendu v Terchovej sa zúčastnilo 23 študentov, ktorí sa spoločne pod vedením mentorov zamýšľali nad
riešením problémov v sociálnej práci, nadväzovali nové vzťahy a priateľstvá, sieťovali sa naprieč Slovenskom.
11. Stretnutia – Počas uplynulého roka zrealizovali zástupcovia komory viaceré pracovné stretnutia so štátnym tajomníkom
p. Ondrušom, vedúcimi pracovníkmi oddelenia sociálnych služieb a oddelenia SPOD a SK MPSVR SR a ďalšie.
12. Zasadnutia volených orgánov komory – V roku 2017 zrealizovalo predstavenstvo komory 8 spoločných rokovacích
podujatí, profesijná rada komory 3 spoločné zasadnutia a disciplinárna komisia komory 1 rokovacie stretnutie.
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Kontaktné údaje
Sídlo Slovenskej komory SP a ASP
a zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
Mail: komora@socialnapraca.sk

Fakturačné údaje komory
IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
Číslo bankového účtu / IBAN:
SK42 1100 0000 0029 4301 7093

Kontaktné osoby
Kontakt na predsedu komory:
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, Tel: 0948 132 841
Mail: predseda@socialnapraca.sk
Kontakt na tajomníčku komory:
Mgr. Martina Gymerská, Tel: 0948 758 323
Mail: tajomnik@socialnapraca.sk
Kontakt na ekonómku komory:
Ing. Stanislava Dräxlerová, Tel: 0948 772 406
Mail: ekonomka@socialnapraca.sk
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Správa o hospodárení Slovenskej komory SP a ASP v roku 2017
SÚVAHA

Eur

AKTÍVA (majetok)
A - Neobežný majetok

2017

2016

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

B - Obežný majetok

Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
- Pohľadávky na poplatku za školenie
- Pohľadávky na členských príspevkoch za rok 2016

30

10

1660

1 140

Krátkodobé pohľadávky (dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom)

134 752

Finančné účty (účet dotácie)
- Pokladnica

3

- Bankové účty
C - Časové rozlíšenie

9 562

43 090

145 467

Náklady budúcich období / Príjmy budúcich období

Aktíva celkom

PASÍVA (zdroje krytia majetku)
A - Vlastné zdroje

41400

2017

2016

Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku

B - Cudzie zdroje

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

10 495

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

13 058

10 495

29

140

450

0

Rezervy
Dlhodobé záväzky (záväzky zo sociálneho fondu)
Krátkodobé záväzky:
-

Záväzky z obchodného styku

-

Daňové záväzky

-

Záväzky voči zamestnancom a členom volených orgánov (cestovné)

1200
245

0

17 613

134 832

43 090

145 467

Bankové výpomoci a pôžičky
C – Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období / Výnosy budúcich období

Pasíva celkom
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VÝSLEDOVKA

Náklady (účtová trieda 5)
Spotreba materiálu (kance. potreby, hmotné propagačné materiály, drobný hmotný a nehmotný majetok)
Spotreba energie

Eur

2017

2016

10 097

54 947

2008

1005

Opravy a udržiavanie

2188

Cestovné

4793

3963

Ostatné služby (nájomné kanc + podujatia, školenia, príkazné zmluvy, propagačné - letáky, banery)

33 814

17 507

Mzdové náklady

48 685

25 043

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

16 451

8 069

1576

1 024

Náklady na reprezentáciu

Zákonné sociálne náklady (stravné, soc. fond)
Osobitné náklady (aktivity)

1 150

Manká a škody

280

Ostatné náklady (bankové poplatky)

274

154

117 978

115 050

Náklady celkom

Výnosy (účtová trieda 6)

2017

Úroky

2016
3

Prijaté dary

2900

Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb

178

815

10 760

9 920

117 198

114 807

Výnosy celkom

131 036

125 545

Výsledok hospodárenia

13 058

10 495

Prijaté členské príspevky
Dotácie (MPSVaR)

Ako vidno z tabuľky výnosov, organizácia prijala za rok 2017 dary od fyzických osôb vo výške 2.900 Eur - z týchto prostriedkov
nečerpala, odkladá ich do ďalších období svojej činnosti. Ďalším výnosom boli členské príspevky - prijaté vo výške 10.760 Eur použité boli len v minimálnej miere (99% prechádza do ďalších období činnosti organizácie). Príjem za školenia bol vo výške
178 Eur - rovnako bude použitý v nasledujúcom období. Hlavným výnosom bola dotácia MPSVaR - vo výške 117.198,46 Eur použitá v roku 2017. Druhá časť tejto dotácie bola čerpaná v januári až marci 2018 - vo výške 17.553,54 Eur. Celá dotácia na
rok 2017 tak bola celá použitá a vyreportovaná donorovi do 30.4.2018 vo výške 134.752 Eur.
Daňové priznanie včítane účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) bolo na Daňový úrad podané 29. marca
2018.
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Podľa čl. 3, ods. 5 schváleného Hospodárskeho poriadku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce, komora vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. a Opatrením Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej
osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v platnom znení, a za predloženie
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v platnom znení.
Na základe týchto predpisov a skutočnosti, že sme v roku 2017 prijali dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá prekročila sumu
33 193 eur, (§ 33, ods. 3, bod a) mala komora povinnosť nechať overiť ročnú účtovnú závierku audítorom. Túto povinnosť
komora splnila a na nasledujúcich stranách prikladáme správu nezávislého audítora - R M D AUDIT s.r.o., so sídlom
Kominárska 2, 831 04 Bratislava, IČO: 31640672.
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