Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Vážená pani / Vážený pán - predstaviteľ zamestnávateľskej organizácie.

Naša profesijná organizácia – Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v tieto
dni pripravuje pre svojich členov zasadnutie snemu (stretnutie všetkých členov komory), ktoré sa koná raz do roka.
Tento rok bol termín stanovený na 10. januára 2019 a miestom konania snemu je mesto Ružomberok, v priestoroch
Katolíckej Univerzity - Aula Jána Pavla II. (Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok)
Vaša zamestnankyňa / zamestnanec, je členom Slovenskej komory SP a ASP, čo si veľmi vážime. Je
povinnosťou našich členov zúčastniť sa na tomto stretnutí a preto by sme Vás chceli touto cestou informovať
o skutočnosti, že Vaša zamestnankyňa / zamestnanec boli účastní na sneme SK SP a ASP.
Chceli by sme Vás poprosiť o uvoľnenie Vašej zamestnankyne / Vášho zamestnanca pre túto príležitosť
formou udelenia pracovného voľna s náhradou mzdy (prekážka vo verejnom záujme), či inou formou realizácie tejto
úlohy, ktorá by je v súlade s Vašimi internými predpismi a ktorá bude považovaná za plnenie pracovných úloh.
Uvedomujeme si, akú službu týmto pre našich členov urobili a sme Vám za to veľmi vďační.
Našim členom sme pozvánku na zasadnutie snemu zasielali prostredníctvom emailu. Ak by táto forma pozvánky
nebola postačujúca, vieme vystaviť pozvánku podľa Vašich potrieb, kde bude uvedený termín, miesto a účel
stretnutia.
Ešte raz Vám touto cestou chceme poďakovať za uvoľnenie Vašej zamestnankyne / Vášho zamestnanca za
účelom jej / jeho prítomnosti na zasadnutí snemu komory.
V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás prosím kontaktuje.

S úctou

PhDr. Peter Seman
Podpredseda SKSPaASP

---------------------------------Vybavuje Mgr. Stanislava Bartošová
Slovenská komora SP a ASP
Tajomníčka komory
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