Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Konanej v Bratislave, dňa 27.3.2019
Prítomní:
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. predsedníčka komory
PhDr. Peter Seman podpredseda komory
PhDr. Inge Doležalová
PhDr. František Drozd, PhD.
PhDr. Jana Mazalánová
Mgr. Kristína Mózešová, PhD
Ing. Stanislava Dräxlerová, ekonómka komory
Mgr. Petra Zavacká, zástupca profesijnej rady
Mgr. Beáta Horváthová, zástupca dozornej rady
Mgr. PhDr. Nadežda Šugrová, zástupca disciplinárnej komisie
Mgr. Monika Stašíková, regionálny zástupca za žilinský kraj
Ospravedlnení:
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Andej Mátel, PhD.
Neospravedlnení:
Mgr. Peter Vilček
Program zasadnutia predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce otvorila, prítomných privítala a ďalej viedla PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., predsedníčka
komory.
K bodu č. 1:
Plnenie úloh z predstavenstva zo dňa 7.2.2019
Predstavenstvo zhodnotilo plnenie všetkých úloh, s nasledovnými závermi:
- Z dôvodu zabezpečenia zahraničných lektorov z oblasti jednotlivých tém, odsúhlasilo zmenu
termínu konania Medzinárodnej konferencie na mesiac september 2019
- Predĺžilo termín vypracovania smernice o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov komory a smernice
o verejnom obstarávaní
T: do termínu ďalšieho rokovania predstavenstva Z: predsedníčka komory, predseda dozornej
rady
- Prijalo informáciu o plynutí lehoty na výpoveď z nájmu jednej miestnosti
- V súvislosti s prijatými novými pravidlami snemom komory vo veci zastupovania komory, pripraví
predsedníčka komory nové znenie Internej smernice č. OCK/5-2016 z 22.4.2016 v termíne do
30.4.2019.
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K bodu č. 2:
Vzdelávacie aktivity komory na rok 2019
V rámci vzdelávacích aktivít komory predstavil prizvaný Mgr. Marek Sušinka ponúkaný vzdelávací
seminár z oblasti realizácie štandardov kvality sociálnych služieb v praxi a využívania metódy
Myšlienkových máp pri tvorbe individuálnych plánov.
Predstavenstvo dohodlo podmienky realizácie kurzu:
- odporúčaný počet účastníkov: 30
- celkový rozsah vyučovací hodín: 8
- cena pre účastníka kurzu: 30 € členovia komory so splnenými povinnosťami (vrátane zaplateného
členského poplatku; preukazovanie tejto povinnosti bude dokladované formou čestného vyhlásenia
na prihlasovacej návratke), 40 € nečlenovia komory
- začiatok kurzov: od apríla 2019 (prešovský a košický kraj...)
- textovú časť pozvánky spracuje: PhDr. Doležalová v termíne do 5.4.2019
- prihlasovací formulár (text návratky, č. účtu, variabilný symbol...) spracuje: Mgr. Horváthová
v termíne do 5.4.2019
- vydané potvrdenie o absolvovaní kurzu
- oslovenie samosprávnych krajov o participáciu pri vzdelávacom zámere pripraví predsedníčka
komory v termíne do 5.4.2019
T: realizácia od mesiaca apríl 2019, v texte
Z: regionálni koordinátori +
predsedníčka komory, v texte
K bodu č. 3
VI. Medzinárodná vedecká konferencia Zdravotno-sociálne a ošetrovateľské aspekty civilizačných
ochorení
Konferencia Centrum Memory
Predsedníčka komory odprezentovala ponúknutú participáciu na realizácii medzinárodnej vedeckej
konferencie usporiadanej Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava –
pracovisko Michalovce, konanej dňa 15.11.2019 v Michalovciach.
Predstavenstvo odsúhlasilo podporu konferencie. Za účelom aktívnej prezentácie komory osloví Mgr.
Závadská ako zástupca profesijnej rady, členov profesijnej rady o aktívne zastúpenie na konferencii
s príspevkom (k vhodnej téme napr. etika v sociálnej práci...). Mgr. Seman osloví členov komory
pôsobiacich v oblasti zdravotníctva s ponukou vystúpiť za komoru s príspevkom v oblasti tém týkajúcich
sa sociálnej práce v zdravotníctve.
T: do 5.4.2019
Z: v texte
Predsedníčka komory predstavila plánovanú konferenciu Centra Memory v mesiaci september 2019 k téme
aktivizácia seniorov s Alzheimerovou diagnózou. Informácia o konferencii bude členom komory
poskytnutá na webovej stránke komory, s možnosťou aktívnej účasti a individuálnej odbornej prezentácie.
T: do 30.6.2019
Z: predsedníčka komory
K bodu č. 5:
Dni sociálnej práce v regiónoch
PhDr. Doležalová podala informáciu o plánovaných aktivitách v prešovskom kraji. V rámci tejto témy bude
skúsenosť s plánovanou regionálnou aktivitou ponúknutá do ďalších krajov.
Vzhľadom na naplánované vzdelávacie kurzy k aktuálnej téme implementácie dodržiavania štandardov
kvality sociálnych služieb, plánovaného interaktívneho seminára k špecializovanému sociálnemu
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)948 132 841
www.facebook.com/komoraSPaASP/

Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

poradenstvu v žilinskom a bratislavskom kraji v mesiaci apríl 2019 a jún 2019, budú ďalšie aktivity
priebežne zosúlaďované a aktualizované podľa možných kapacít.
K bodu č. 6:
Podnet občianskeho združenia VAGUS
Členovia predstavenstva boli pred rokovaním oboznámení s podnetom občianskeho združenia VAGUS na
neprimerané a neetické konanie terénneho pracovníka vo vzťahu ku klientom bez domova v pôsobnosti
z Mestskej časti Nové Mesto Bratislava.
Vzhľadom na charakter a obsah listov poukazujúcich aj na výkon sociálnej práce, budú požiadaní
zástupcovia Mestskej časti Nové Mesto Bratislava o prešetrenie veci vo vlastnej kompetencii a podanie
informácie k predmetným podnetom. Text listu pripraví Mgr. Závadská v termíne do 3.4.2019, doručenie
zabezpečí predsedníčka komory. Súčasne v kópii bude požiadanie o prešetrenie doručené pisateľovi o. z.
VAGUS.
T: do 5.3.2019
Z: predsedníčka komory
K bodu č. 7
Nové žiadosti
Predsedníctvo komory prijalo na svojom zasadnutí za
pracovníkov:
- Mgr. Mária Namešová
- Mgr. Lucia Čatlošová
- PhDr. Judita Hlinicová
- PhDr. Peter Ormandy
- Mgr. Katarína Adamcová
- Mgr. Jana Janíčková
- Mgr. Romana Bradíková
- Mgr. Veronika Ščerbáková
- Mgr. Jana Ujčíková

nových členov komory týchto sociálnych

Vzhľadom na nekompletné predloženie dokladov bude vyzvaná Mgr. Andrea Šupíková na doplnenie
dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
K bodu č. 8 a č. 9
Diskusia a rôzne
Predstavenstvo na základe dotazu člena profesijnej rady opätovne prerokovalo požiadavku Mgr. Zuzany
Fabikovej o získanie členstva v komore. Vzhľadom na nesplnenie jednej z podmienok, ktorou je výkon
sociálnej práce (žiadateľka je zamestnaná ako pracovník sociálnej poisťovne na oddelení, ktorého
kompetenciou je poistenie a výplaty podpory v nezamestnanosti), nebola ani po opätovnom prehodnotení
prijatá za člena Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Predsedníčka komory informovala o ďalšom postupe pri jednaní so zástupcami MPSVR SR. Najbližšie
stretnutie s riaditeľkou sekcie sociálnej a rodinnej politiky sa uskutoční dňa 1.4.2019. Rokovania sa
zúčastní predsedníčka komory s prof. Schavelom a ďalším zástupcom z orgánov. Predmetom jednania bude
otvorenie zákona o sociálnej práci v častiach:
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povinnej registrácie a dodržiavania etického kódexu všetkými sociálnymi pracovníkmi
možnosti rozšírenia členstva o sociálnych pracovníkov, ktorí v oblasti sociálnej práce pracujú ako
vzdelávatelia a výskumníci
- definovania výkonu odborných a špecializovaných činností
- jednotného základného odmeňovania sociálnych pracovníkov pôsobiacich v rôznych rezortoch
výkonu sociálnej práce (+ prípadné individuálne rezortné finančné zvýhodnenia)
- zúčastnení sa komory na určovaní ďalších vzdelávacích programov v súlade s výkonom odborných
a špecializovaných činností.
Zámerom je riešiť tieto oblasti v dlhšom časovom horizonte, s tým, aby 1. bod bol otvorený prioritne.
Predmetom rokovania bude aj požiadavka na legislatívnu zmenu a doplnenie zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a to tak, aby vo všetkých súvisiacich ustanoveniach bolo upravené
znenie o možnosť poskytnúť dotáciu na cenu práce aj na výkon činností zamestnancov Slovenskej komory
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
-

V rámci bodu rôzne odprezentovala ekonómka komory Ing. Dräxlerová:
- Účtovnú závierku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce za rok
2018, ktorú členovia predstavenstva schválili
- výšku úhrady za členské v IFSW, ktorého úhradu predstavenstvo schválilo.
PhDr. Mazalánová požiadala o spracovanie aktuálnej informácie o čerpaní rozpočtu komory a to k termínu
konania stretnutia so zástupcami MPSVR SR, t. j. k 1.4.2019.
T: do 30.3.2019
Z: Ing. Dräxlerová
Mgr. PhDr. Nadežda Šugrová, predsedníčka disciplinárnej komisie informovala prítomných o ukončení
svojho pôsobenia v SKSPaASP a ukončení mandátu predsedu v disciplinárnej komisii z dôvodu
nevykonávania praxe sociálneho pracovníka viac ako 1 kalendárny rok (uplynutie doby k 31.3.2019).
Prítomní vzájomne poďakovali za spoluprácu.
Vzhľadom na uvedené je potrebné zvolať zasadnutie disciplinárnej komisie a uskutočniť voľbu nového
predsedu.
T: do 15.4.2019
Z: podpredseda discipinárnej komisie
Predstavenstvo schválilo ďalší termín rokovania na deň 29.5.2019 o 11.00 hod, miesto konania: Poprad.
Rokovanie predstavenstva ukončila a prítomným za aktívny prístup poďakovala PhDr. Mgr. Oľga Jarošová,
PhD. predsedníčka komory

Zapísala:
PhDr. Jana Mazalánová
Overovateľ zápisnice:
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
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V Bratislave, 21.03.2019
POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadanie Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP, ktoré sa uskutoční dňa
27.3. 2019 (streda), v čase od 10:30 do 15:00 hod.
Miesto konania: priestory Slovenskej komory SPaASP, Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Program rokovania predstavenstva

10:30 - 10:45 Príchod
10:45 – 11:30 01. Plnenie úloh z predstavenstva zo dňa 7.2.2019
11:30 – 12:00 02. Vzdelávacie aktivity komory na rok 2019
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 03. VI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu ZDRAVOTNO-SOCIÁLNE A
OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ
04. Konferencia Centrum MEMORY
05. Dni sociálnej práce v regiónoch
06. Podnet OZ Vagus
07. Nové žiadosti
08. Diskusia
09. Rôzne
15:00

Záver rokovania

Tešíme sa na Vašu účasť.
S úctou

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
Predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP
--------------------------PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
Slovenská komora SP a ASP
Predsedníčka komory
Tel: 0948 132 841
Mail: predseda@socialnapraca.sk
www.socialnapraca.sk
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