Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva
Dátum: 10.10.2018
Miesto: Ružomberok, Katolícka Univerzita, Hrabovská cesta 1
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie predstavenstva bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stanislava Bartošová, overovatelia zápisnice neboli zvolení – zápisnicu overia:
predsedníčka a podpredseda SKSPaASP.
Program rokovania:
Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa vopred stanoveného programu ( príloha zápisnice 1).
01. Informácie o aktivitách od posledného zasadnutia predstavenstva
Predsedníčka komory otvorila rokovanie a privítala členov predstavenstva a ostatných pozvaných. Rokovania sa
na vlastnú žiadosť zúčastnil p. Hambálek v súvislosti s jeho členstvom v akreditačnej komisii MPSVR SR, kde je
členom ako zástupca SK SP a ASP. Vzhľadom na rozhodnutie predsedníčky komory o výmene zástupcu komory
v akreditačnej komisii, požiadal o možnosť vyjadriť sa k svojmu pôsobeniu. Pán Hambálek stručne zhrnul svoje
pôsobenie v akreditačnej komisii.
Väčšina členov predstavenstva svojimi príspevkami vyjadrili podporu p. Hambálkovi na zotrvanie v akreditačnej
komisii ako zástupca komory a spochybnili právo predsedníčky rozhodovať o tejto nominácii. Predsedníčka vyjadrila
zotrvanie na svojom rozhodnutí. Poukázala na to, že nedostala nikdy žiadnu informáciu o pôsobení zástupcu komory
v akreditačnej komisii, napriek tomu, že pri stretnutí s p. Hambálkom ho informovala, že dostáva sťažnosti od členov
komory po ich účasti na akreditačnej komisii, ku ktorým má zaujímať stanovisko a pomôcť
im, nakoľko aj to je úlohou komory a členovia to aj očakávajú.
Predsedníčka sa zároveň vyjadrila o svojej abdikácii, nakoľko v priebehu celého obdobia od jej pôsobenia nedostala
podporu k žiadnym návrhom, ktoré by boli, podľa nej, dôležité pre ďalšie fungovanie komory.
Zúčastnení členovia predstavenstva rozhodli, že otázku tejto a podobných nominácií je potrebné prerokovať
na sneme, aby členská základňa rozhodla, komu prináleží právo rozhodovať. Na základe rozhodnutia snemu sa táto
vec upraví priamo v štatúte komory.
Úloha č.1: Vypracovať a pripraviť na hlasovanie členov návrh na doplnenie stanov komory vo veci nominácie
a prípadnej výmeny zástupcu komory v komisiách, výboroch a podobne, v ktorých bude zastupovať SKSPaASP.
Návrh má byť spracovaný v troch variantoch, a to rozhodovaciu právomoc má: predseda, ako štatutárny orgán;
predsedníctvo, ako výkonný a riadiaci orgán komory; - zástupcovia jednotlivých volených orgánov komory.
V rámci tohto bodu predsedníčka informovala zúčastnených o skutočnosti, že SKSPaASP bola všetkými príslušnými
orgánmi schválená za oprávneného žiadateľa v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a bude sa môcť
projektami uchádzať o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ.
02. Prijímanie nových členov,
K termínu zasadnutia predstavenstva boli komore doručené tri žiadosti o zápis do zoznamu členov komory.
Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:
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PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory k 10.10.2018
Mgr. Beáta Vargová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory k 10.10.2018
Mgr. Daniela Bandryová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory k 10.10.2018

03. Zasadnutie snemu, doplnenie programu
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia predstavenstva a volených orgánov pripomienkovali a upravovali
predložený program zasadnutia snemu komory a zároveň dostali bližšie informácie o aktuálnom stave prác
na úlohách, spojených so zasadnutím snemu komory.
Jedným z dôležitých bodov programu je návrh novely zákona o sociálnej práci a odmeňovaní sociálnych
pracovníkov. Ambíciou je otvoriť zákon a vyzvať členov zapojiť sa do pripomienkovania. (viď. príloha zápisnice 2).
04. Správy o činnosti volených organov, regionálnych zástupcov
Predsedovia volených organov, regionálni zástupcovia vypracovali a predložili správy o činnosti, ktoré budú
následne odprezentované na zasadaní snemu SKSPaASP, k čomu budú vyzvaní. V prípade, že odmietnu prezentáciu
bude toto rozhodnutie rešpektované.
Úloha č.2: predsedovia volených organov a vybraný člen regionálnych zástupcov odprezentujú stručnú správu
o činnosti.
V Ružomberku, dňa 10.10.2018
Zapísala:
Mgr. Stanislava Bartošová
Overili:
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová
PhDr. Peter Seman
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