
Smernica o udeľovaní ocenenia SOPRA 

Zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce, sociálnu prácu, podmienky na výkon sociálnej práce definuje zákon                        

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. 

Článok I. 

Všeobecné  ustanovenia 

 

1. Cena SOPRA1 je ocenením vyjadrujúcim charakter odbornej činnosti2, vedomostí 

a dodržiavaním etických princípov, ktoré napĺňajú prácu sociálneho pracovníka 

a asistenta sociálnej práce. Komora cenu SOPRA udeľuje v dvoch úrovniach: sociálny 

pracovník, asistent sociálnej práce; v troch kategóriách:  manažér, SP v praxi, 

mimoriadne ocenenie.  

2. Cena SOPRA pozostáva z čestného ocenenia vo forme Plakety a písomnosti, 

definovaného  v bode IV. Ocenenie. 

3. Cena SOPRA je prestížnym ocenením, ktorým Komora vyjadruje svoje uznanie 

oceneným členom a členkám komory. Na udelenie ceny nie je právny nárok. Cena 

nemôže byť udelená opakovane v tej istej kategórii  na tej istej úrovni3.  

4. Navrhovaným a oceňovaným môže byť len riadny člen komory a hosťujúci člen 

komory. 

5. Navrhovateľom môže byť komora, právnická osoba, prípadne fyzické osoby minimálne 

v počte troch, ktoré  profesijne pôsobia v sociálnej oblasti. Navrhovateľ môže navrhnúť 

v jednom roku maximálne  jedného kandidáta v každej kategórii. 

6. Ocenenie  môže byť odňaté  za  porušenia etiky výkonu profesie SP (etického kódexu 

SP), povinností člena komory 

 

Článok II. 

Kategórie a kritériá 

 

Cena SOPRA sa udeľuje v týchto kategóriách: 

1. Kategória sociálny pracovník: 

a) Sociálny pracovník – manažér 

b) Sociálny pracovník v praxi,  

c) Mimoriadne ocenenie sociálny pracovník 

2. Kategória asistent sociálnej práce 

a) Asistent sociálnej práce v praxi 

b) Mimoriadne ocenenie  asistent sociálnej práce.  

 

                                                           
1  SOPRA – sociálny pracovník roka 
2 Sociálna práca na účely  zákona o sociálne práci je odborná činnosť vykonávaná sociálnym 

pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce . Odborná činnosť je súbor pracovných činností, na 

vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského 

vzdelania ustanoveného stupňa v študijnom odbore sociálna práca. 
3 Ak si člen Komory doplní vzdelanie nar. druhý stupeň vysokoškolského vzdelania,  tak môže byť 

opakovane ocenený. 



1. Kritériá pre udelenie ceny SOPRA v kategórii:  Sociálny pracovník – manažér 

a) Ocenenie na úrovni sociálny pracovník: 

- Minimálne 5 rokov praxe v odbore sociálna práce, z toho 5 rokov ako manažér 

- Minimálne 2  roky členstvo v Komore  

- Aktívna účasť na odborných seminároch, konferenciách, diskusných 

stretnutiach a vzdelávacích aktivitách pre sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce pod registráciou Komory, minimálne dva krát 

- Organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov...  

- Aplikácia nových metód, techník  v praktickej sociálne práci ( zavedenie 

modelu, konceptu...)  

- Zavádzanie inovácii do organizácie, práce s klientom; podpora 

rastu/vzdelávania zamestnancov, vlastné vzdelávanie,.... 

- Mimoriadny humanitný (sociálny) čin ktorý prekračuje  jeho povinnosti v práci 

- Aktívna účasť vo výskumných a inovatívnych sociálnych projektoch  

 

2. Kritériá pre udelenie ceny SOPRA v kategórii:  Sociálny pracovník v praxi 

a) Ocenenie na úrovni sociálny pracovník: 

- Minimálne 5 rokov praxe v odbore sociálna práce  

- Minimálne 2  roky  členstvo v Komore  

- Aktívna účasť na odborných seminároch, konferenciách, diskusných 

stretnutiach a vzdelávacích aktivitách pre sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce, minimálne dva krát 

- Práca v dobrovoľníckych organizáciách, neziskových organizáciách, 

občianskych združeniach, podporných skupinách, svojpomocných skupinách 

orientovaných na praktickú sociálnu prácu. 

- Navrhovanie, zavádzanie nových techník, metód do praxe v pomáhajúcich 

profesiách; zavádzanie inovácii do organizácie, práce s klientom; podpora 

rastu/vzdelávania zamestnancov, vlastné vzdelávanie 

- Práca v pracovných skupinách zameraná  na všetky cieľové skupiny sociálnej 

práce 

-  Mimoriadny humanitný (sociálny) čin ktorý prekračuje  jeho povinnosti v práci 

b) Ocenenie na úrovni asistent sociálnej práce 

- Minimálne 5 rokov praxe v odbore sociálna práce  

- Minimálne  2 roky členstvo v Komore  

- Aktívne usporiadanie odborných seminárov, konferencií ako člen 

organizačného výboru, minimálne dva krát 

- Práca v dobrovoľníckych organizáciách, neziskových organizáciách, 

občianskych združeniach, podporných skupinách, svojpomocných skupinách 

orientovaných na praktickú sociálnu prácu 

3. Kritériá pre udelenie ceny SOPRA v kategórii:  Mimoriadne ocenenie 

a) Mimoriadne ocenenie SOPRA sa môže  udeliť sociálnemu 

pracovníkovi/asistentovi sociálnej práce za významný prínos v oblasti  

sociálnej práce, vzdelávania v sociálnej práci,  vo výskume v sociálnej práci, 

na národnej a nadnárodnej úrovni 

b) Mimoriadne ocenenie SOPRA sa môže  udeliť hosťujúcemu členovi za 

významný prínos v oblasti praktickej sociálnej práci, vo vzdelávaní 



v sociálnej práci,  vo výskume v sociálnej práci, na národnej a nadnárodnej 

úrovni 

 

 

III. 

Posúdenie návrhu 

 

 

            Pri rozhodovaní o udelenie ocenenia sa prihliada na  vysokú odbornosť v oblasti 

sociálnej práce, na  dodržiavanie etických princípov SP 

 Cenu môže navrhnúť každý orgán komory (predstavenstvo, profesijná rada, 

disciplinárna rada, dozorná rada a predseda komory) 

Predstavenstvo rozhoduje o zložení hodnotiacej komisie, ktorá sa skladá zo     

zástupcov jednotlivých orgánov, spôsobu posudzovacieho návrhu a hlasovania. 

Splnenie jednotlivých kritérií kandidáta preukazuje navrhovateľ podľa 

jednotlivých kritérií v úrovniach a kategóriách 

Navrhovateľ alebo skupina navrhovateľov podáva návrh na ocenenie kandidáta 

v lehote do..... 

Návrh musí obsahovať: 

a) Meno a priezvisko kandidáta, registračné číslo 

b) Označenie kategórie 

c) Dôvody, ktoré sú jasné a zrozumiteľné a musí poukazovať na kritériá podľa 

článku II. ktoré sú konkretizované 

d) Vyhlásenie navrhovateľa, že bol s návrhom oboznámený a s kandidatúrou 

súhlasí 

e) Dátum, miesto návrhu, mená a priezviská navrhovateľa/navrhovateľov 

f) Vyjadrenie regionálnych zástupcov Komory 

g) Životopis 

 
 

IV.  

Ocenenie  

Plaketa kruh, ktorá symbolizuje xxxxxxx, (treba zdôrazniť význam tejto plakety).  Materiál: 

optické sklo, podstavec zo skla,  rozmery   130,00x149,82, vo vnútri kruhu sú symboly: logo 

SK SPaASP, ratolesť? , meno oceneného. 

 

A ďakovného listu, asi ho len popísať?  


