Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva

Dátum: 25.10.2018
Miesto: SKSPaASP Mokrohájska cesta 3, Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie predstavenstva bolo uznášaniaschopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stanislava Bartošová, za overovateľov zápisnice: Mgr. Kristína Mózešová.
Program rokovania:
Na začiatku zasadnutia PhDr. Peter Seman navrhol doplniť do programu rokovania ešte 2 body. Prítomní
členovia jeho návrh jednomyseľne schválili. (viď príloha zápisnice s upraveným programom rokovania)
01. Informácia o aktivitách od posledného zasadnutia predstavenstva
Podpredseda komory PhDr. Peter Seman informoval členov predstavenstva a predsedov volených
orgánov o nepredvídateľných udalostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia predstavenstva,
zároveň vyzval prítomných členov, aby boli súčinní pri riešení aktuálnych problémov komory, navrhli
spôsoby/možnosti ich riešenia.
- abdikácia predsedu komory Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej, doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.,MHA.
sa vzdala členstva v predstavenstve komory a tiež funkcie regionálneho zástupcu komory.
V rámci tohto bodu informoval predseda dozornej rady Mgr. Ladislav Babuščák prítomných členov
o skutočnosti, že na základe zistení došlo pri kontrole uznesení k chybe zo strany kontrolnej komisie.
Z toho dôvodu je potrebné v blízkej budúcnosti dohodnúť si termín stretnutia a vypracovať novú správu,
ktorá bude následne predsedom dozornej rady prezentovaná na plánovanom zasadnutí snemu.
Úloha č. 1: Dohodnúť termín kontroly povereného zástupcu dozornej rady.
Uznesenie č. 1: Predstavenstvo komory uložilo podpredsedovi PhDr. Semanovi povinnosť vyzvať listom
bývalú predsedníčku komory Ing. Mgr. Pagáčovú na protokolárne odovzdanie agendy, ktorá prináležala
do jej kompetencie (spisovú dokumentáciu a majetok) ako predsedu. Súčasne navrhli zostaviť trojčlennú
komisiu, ktorá overí odovzdanie a prevzatie agendy a majetku.
02. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
V rámci tohto bodu rokovania Ing. Stanislava Dräxlerová (ekonómka komory) odprezentovala členom
predstavenstva účtovnú závierku a následne ich informovala o skutočnosti, že je zákonnou povinnosťou
komory schváliť účtovnú závierku do konca kalendárneho roka 2018. Keďže je snem naplánovaný
až v roku 2019, bolo nevyhnutné, aby účtovnú závierku schválilo predstavenstvo komory podľa článku 7
ods. 2 /e a článku 8 ods. 2 /c Štatútu SKSPaASP. Na plánovanom sneme bude prezentovaná už schválená
ročná účtovná závierka roka 2017 a správa z kontroly dozornej rady za rok 2017.
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Uznesenie č. 2: Predstavenstvo komory sa uznieslo na schválení účtovnej závierky za rok 2017. Schválená
účtovná závierka je súčasťou príloh zápisnice.
03. Ekonomický stav komory (plnenie čerpania rozpočtu, návrhy na úpravu)
Podpredseda komory PhDr. Peter Seman a p. Ing. Stanislava Dräxlerová informovali členov predstavenstva
o aktuálnom finančnom stave komory a predbežnom rozpočte na rok 2019. Vyvstáva otázka ako bude
komora fungovať ďalej bez finančných prostriedkov a dotácií. Fungovanie komory je ťažko udržateľné
len z členských príspevkov, je potrebné hľadať iné finančné zdroje, aby bol zabezpečený bezproblémový
chod komory. Doposiaľ bola financovaná činnosť komory prevažne z dotácie MPSVaR SR a členských
príspevkov.
Podpredseda ako jednu z alternatív úspory finančných prostriedkov navrhol ukončiť prenájom priestorov
na prvom poschodí. Sídlo komory by sa presunulo do rokovacej miestnosti. Spomínaný návrh už bol
dávnejšie prerokovaný a predstavenstvom komory odsúhlasený. Napriek pôvodnému rozhodnutiu zatiaľ
nedošlo k realizácii a to z dôvodu toho, aby komora neprišla o strategicky veľmi lukratívne priestory
s nízkymi nákladmi na nájomnom.
Návrh č. 1: Ukončiť prenájom priestorov na prvom poschodí, predaj nábytku, zariadenia.
Uznesenie č. 3: Členovia predstavenstva sa uzniesli, že komora zotrvá v prenajatých priestoroch a bude
hľadať iné možnosti financovania. Podľa možností finančných prostriedkov k prejednaniu uvoľnenia
priestorov dvoch kancelárií na poschodí sa predstavenstvo vyjadrí najneskôr do konca roka.
04. Príprava snemu komory
Podpredseda komory apeloval na prítomných a poukázal na súčasnú veľmi zložitú situáciu v komore. Táto
situácia je umocnená skutočnosťou, že komora nemá dostatočný zdroj príjmov na svoju existenciu
a tiež abdikáciou predsedníčky komory Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej. Disponibilné finančné prostriedky
pri existujúcich nákladoch môžu kryť činnosť komory cca do marca 2019. Potom prezentoval svoj návrh,
a to aby sa presunutý snem komory uskutočnil niekedy v prvých mesiacoch roka 2019 a aby to bol snem
zároveň „volebným“ a konali sa aj voľby do ostatných orgánov komory. Totiž rok 2019 je pre komoru
rokom, v ktorom končí volebné obdobie všetkým voleným orgánom komory.
Podpredseda uviedol, že komora nemá momentálne zdroje na zorganizovanie dvoch snemov, a preto
jeho návrh je zároveň úsporným riešením situácie. Technické zorganizovania a priebeh snemu by bol
nastavený tak, aby nedošlo k porušeniu štatútu komory, či volebného poriadku. Po spoločnej diskusii
však jeho návrh nebol prítomnými prijatý. Procesne by sa na najbližšom sneme (ktorý je viazaný na voľbu
predsedu) nedali v zmysle vnútorných predpisov komory zrealizovať aj voľby do ostatných orgánov.
Členovia predstavenstva vyjadrili pripomienky k zverejnenému oznamu o zrušení a presunutí snemu
a následne podávali návrhy, ktoré je potrebné prerokovať, aké zmeny je potrebné prijať na plánovanom
sneme. Jedným z najdôležitejších bodov rokovania bude:
- návrh na skrátenie existujúceho funkčného obdobia všetkých volených orgánov a predsedu komory,
- novelizácia zákona 219/2014 Z. z. o sociálnej práci
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Uznesenie č. 4: Predstavenstvo komory jednomyseľne rozhodlo o schválení náhradného termínu snemu,
ktorý je naplánovaný na 10. 1. 2019. Miesto konania: Ružomberok, Katolícka Univerzita, priestory: Aula
Jána Pavla II. Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok.
Uznesenie č. 5: Predstavenstvo komory sa jednomyseľne rozhodlo na úprave programu zasadnutia snemu
(program je súčasťou príloh zápisnice).
Úloha č.2: Vypracovať a následne bezodkladne umiestniť na webovej stránke komory a odoslať informáciu
členom komory o náhradnom termíne snemu a tiež voľbách nového predsedu. Oznam bude obsahovať
inštrukcie ako postupovať pri navrhovaní kandidátov, podkladový materiál.
05. Plán aktivity na najbližšie obdobie
V rámci tohto bodu sa členovia predstavenstva dohodli a poverili podpredsedu SKSPaASP PhDr. Petra
Semana pripraviť koncept listu oslovenia ministra PSVaR, ktorého zámerom bude dohodnúť spoločné
pracovné stretnutie. Koncept listu poskytne na pripomienkovanie všetkým členom, ktorí boli prítomní
na rokovaní predstavenstva. Na osobné rokovanie a zastupovanie komory na MPSVaR SR členovia
predstavenstva odporučili PhDr. Petra Semana a Mgr. Ladislava Babuščáka.
Členovia predstavenstva sa dohodli na zostavení pracovnej skupiny v zastúpení za predstavenstvo: PhDr.
Mazalánová a PhDr. Františka Drozd PhD. a zástupcovia ďalších orgánov komory, ktorej cieľom bude
príprava novely 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. A to najmä
ustanovenia, ktoré vzhľadom na uplynulé obdobie praxe a existencie komory je potrebné opätovne
prehodnotiť. Zámerom pracovnej skupiny bude príprava návrhov aj v úzkej spolupráci so zástupcami
MPSVRaR.
Úloha 3: Vytvoriť pracovnú skupinu k nasledujúcim témam:
- novela zákona o sociálnych práci,
Uznesenie č. 6: Na základe uznesenia zasadnutia poverili členovia predstavenstva podpredsedu
PhDr. Petra Semana spracovať list a dohodnúť termínu stretnutia s ministrom MPSVR.
06. Rôzne
V rámci tohto bodu rokovania PhDr. František Drozd, PhD., predložil a zároveň predstavil návrh
na schválenie harmonogramu konania ním navrhovaných aktivít komory na rok 2019. V rámci plánu aktivít
by malo predstavenstvo na budúci rok organizovať zasadanie predstavenstva v regiónoch (viď príloha
zápisnice). Každý regionálny zástupca pripraví program, v súčinnosti s komorou zabezpečí technické
vybavenie miestnosti, podkladový materiál a iné.
V rámci tohto bodu sa predstavenstvo opätovne zaoberalo dokumentom - Etický kódex supervízie. Odkaz
na uvedený dokument bude po uznesení zverejnený na webovej stránke SK SP a ASP.
Návrh č. 2: odprezentovať harmonogram zasadnutí predstavenstva na blížiacom sa sneme.
Uznesenie č. 7: Členovia predstavenstva komory zobrali na vedomie dokument Etický kódex supervízie.
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Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva a zasadnutie snemu
Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 22. 11. 2018. Možnosť využitia priestorov v meste
Ružomberok, Katolíckej Univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Ružomberok) dohodne Jana
Mazalánová.

V Bratislave dňa 25.10. 2018

Zapísala: Mgr. Stanislava Bartošová
Overil: Mgr. Kristína Mózešová

PhDr. Peter Seman
Podpredseda SKSPaASP
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príloha č.1

PROGRAM
Zasadanie predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP
Dátum a čas konania zasadania: 25. október 2018, čas: od 11.00 hod. do 15.00 hod
Miesto konania: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, priestory zasadacej miestnosti

Program rokovania predstavenstva
10:45 – 11:00 Príchod
11:00 – 12:30
01.
Informácia o stave a činnosti od posledného zasadnutia predstavenstva (riešenie aktuálnych
problémov komory)
02.
Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
03.
Ekonomický stav komory (plnenie čerpania rozpočtu, návrhy na úpravu)
04.
Príprava snemu SK SP a ASP
12:30 – 13:00 Prestávka
13:00 – 14:45
05.
06.

Plán činnosti na najbližšie obdobie
Rôzne

14:45 - 15:00 Záver rokovania

Ďakujem,

PhDr. Peter Seman
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príloha č.2
PhDr. František Drozd, PhD., Ul. kpt. Nálepku 669/105 059 21 SVIT,
člen predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
tel.č.+421905742400 mail:frantisek.drozd@socialnapraca.sk

Návrh na schválenie harmonogramu konania predstavenstva komory na rok 2019
22. január 2019
28. február 2019 štvrtok
Názov aktivity:
Popis aktivity:
Miesto:
Moderátor:
Poplatok:
28. marca 2019 štvrtok
30. apríla 2019 utorok
30. máj 2019 štvrtok
28. jún 2019 piatok
26. september 2019 piatok
31. október 2019 štvrtok
28. november 2019 štvrtok
Aktivita:
Popis aktivity:

Miesto:
Moderátor:
Poplatok:

Snem Komory
región prešovský samosprávny kraj:
zodp. Drozd/ Doležalová
Špecializované sociálne poradenstvo.
Metódy, techniky, vypracovanie projektu na obhajobu v
akreditačnej komisii MPSVR SR.
Priestory PSK v Prešove.
Mgr. Vladimír Hambálek
20 EUR pre člena komory/ 35 EUR pre nečlena
región nitriansky samosprávny kraj:
zodp.Vadkertiová/Lovinger
región žilinský samosprávny kraj:
zodp. Kamanová/Mazalánová
región banskobystrický samosprávny kraj:
zodp. Nincová/Čerkalová
región trenčiansky samosprávny kraj:
zodp. Štiavnická/Mažárová
región trnavský samosprávny kraj:
zodp. Oláh
región bratislavský samosprávny kraj:
zodp. Kulifaj/Jarošová
región prešovský samosprávny kraj:
zodp. Drozd/Doležalová
Sociálno-psychologické metódy v opatrovateľskej službe.
Empatia, asertivita. Manažment v opatrovateľskej službe.
Klient&opatrovateľ/ka. Spiritualita v opatrovateľskej
službe. Syndróm vyhorenia.
Tatrahotel Poprad
PhDr. František Drozd, PhD., PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.
20 EUR pre člena komory/ 35 pre nečlena komory

12. december 2019 štvrtok

región bratislavský samosprávny kraj:
zodp. Kulifaj/ Jarošová

Regionálni zástupcovia komory zabezpečia technické vybavenie miestností, notebook, plátno, lektora,
prezenčnú listinu, výber poplatkov.

S úctou
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František Drozd
príloha č.3

ZASADNUTIE SNEMU
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce
Ružomberok, 10. január 2019
Miesto konania: Ružomberok, Katolícka Univerzita,
Priestory: Aula Jána Pavla II. Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok

PROGRAM
9:00 – 9:30

Registrácia účastníkov snemu
Zdieľanie pri káve

9:30 – 9:40

Otvorenie snemu, privítanie účastníkov
Podpredseda Slovenskej komory SP a ASP

9:40 – 10:00

Voľba návrhovej a volebnej komisie

10:00 – 11:00

Správa o činnosti komory
Prezentácia činnosti jednotlivých volených orgánov komory
Prezentácia činnosti regionálnych zástupcov

11:00 – 11:30

Správa o hospodárení komory za rok 2017

11:30 – 12:15

Doplňujúce voľby predsedu komory
Inštruktáž k priebehu volieb
Predstavenie kandidátov
Odovzdanie hlasovacích lístkov

12:15 – 13:00

Prestávka na občerstvenie

13:00 – 13:10

Vyhlásenie výsledkov volieb
Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb
Príhovor nového predsedu Slovenskej komory SP a ASP

13:10 – 14:10

Aktualizácia základných dokumentov komory
Etický kódex sociálneho pracovníka
Členský príspevok na rok 2019
Smernica k udeľovaniu ocenenia SOPRA
Úprava/doplnenie štatútu komory vo veciach nominácie, odvolania zástupcu komory

14:10 – 15:15

Diskusia o smerovaní komory a sociálnej práce
Návrh novely zákona 219/2014 o sociálnej práci, odmeňovanie sociálnych pracovníkov,
dopad zákona na ostatné zákony
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15:15 – 15:30

Schválenie uznesení snemu a záver zasadnutia snemu
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