Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z konania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Poprad, 29.05.2019
Prítomní:
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. predsedníčka komory
PhDr. Peter Seman podpredseda komory
PhDr. František Drozd, PhD.
PhDr. Jana Mazalánová
Ospravedlnení:
PhDr. Inge Doležalová
Neospravedlnení:
Mgr. Peter Vilček
Členovia orgánov:
Mgr. Petra Zavacká – predsedníčka Profesijnej rady
Mgr. Beáta Horváthová – členka Dozornej rady
Mgr. Ladislav Babuščák – predseda Dozornej rady
Mgr. Monika Stašíková, regionálny zástupca (Za)
Prítomnosť je overená v prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice.

Dňa 29.05.2019 o 11:00 hod. sa v priestoroch sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade, Ul.
Joliota Curie 3, konalo predstavenstvo Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce (ďalej len „komora“). Program je súčasťou zápisnice a tvorí jej prílohu.

K bodu č. 1:
Členov predstavenstva

privítala predsedníčka komory a dala slovo členke predstavenstva Jane

Mazalánovej, ktorá podrobne predniesla informáciu z rokovania predsedníčky Výboru pre sociálne veci
NRSR doc. Aleny Bašistovej. Predmetom rokovania bolo zahájiť spoluprácu s výborom NR SR pre
sociálne veci, predložený bol návrh zástupcov komory na doplnenie jej poslaneckého návrhu zákona
o sociálnej práci o ďalšie návrhy, otvoriť zákon o dotáciách ... o oprávnenosť poberať dotácie aj komorou
a otvoriť zákon o peňažných príspevkoch o PPK (viď prílohy zápisnice)
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Ďalej zo stretnutia vyplynula potreba skontaktovať sa s tajomníčkou predsedníčky výboru pre sociálne veci
NRSR mailom a poskytnúť jej kontaktnú osobu s ktorou budeme komunikovať v prípade zvolania výboru
(okrúhleho stola), a pod.
T: 30.6.2019
zodp.: predseda komory
K bodu č. 2:
aktuálny stav v príjmoch a výdavkoch Komory je nasledovný:
Výnosy 12 135 Eur
Nálady 6 634 Eur
Stav na účte 5 411 Eur
K bodu č. 3:
neuhradené členské príspevky za predošle roky sú vo výške 3280,- €
K bodu č. 4, 5 a 6:
Budúcnosť komory je vo vzdelávacích aktivitách, predstavenstvo sa uznieslo na tom, že je potrebné začať
rokovania s MPSVR a členom akreditačnej komisie na MPSVR SR Andrejom Mátelom a zistiť podmienky
na udelenie akreditácie pre komoru v týchto odboroch: sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela.
Získanie akreditácie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov, podľa záujmu a potrieb praxe
a to najmä: špecializované sociálne poradenstvo, vzdelávanie v oblasti kvality sociálnych služieb ap.

T: do 05.06.2019
zodp. predseda komory


Pripraviť dotazník ohľadne preferovania oblastí vzdelávania pre všetkých sociálnych pracovníkov

a distribuovať ho na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, VÚCky, ZMOS, Únia miest a obcí SR
T: do 30.6.2019
zodp.: predseda komory
K bodu č. 7:
Predstavenstvo sa zhodlo na potrebe prijať tajomníka komory na ½ úväzok s denným úväzkom 4 hod. denne
a za odmenu 500 EUR (HM) na dobu určitú od 01.06.2019 do 31.12.2019. Predstavenstvo sa v diskusii
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k tomuto bodu uznieslo na tom, že súhlasí s prijatím za tajomníčku podľa návrhu predsedníčky komory
Mgr. Stanislavu Bartošovú.
T: do 31.05.2019
zodp., predseda komory
Ekonómka Ing. Stanislava Dräxlerová je PN a po jej skončení sa vyjadrila, že nemá záujem o rozšírenie
kompetencií (okrem ekonomických a účtovných úkonov) a preto bude súhlasiť s prípadným ukončením
pracovného vzťahu ku komore. Je potrebné nájsť novú ekonómku na prac.úväzok alebo osloviť ďalšie tri
firmy a požiadať o ponuku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o zákazku s nízkou
hodnotou postačuje osloviť tri firmy a vyžiadať si tri ponuky. Následne predstavenstvo rozhodne na
najbližšom zasadnutí a vyberie jedného dodávateľa na ekonomické a účtovné služby.
T: do 25.06.2019
zodp.: predseda komory a František Drozd
Predstavenstvo súhlasí s uzatvorením pracovného pomeru pre pracovníka public relations (PR) na ½
úväzok s denným úväzkom 4 hod. denne a za odmenu 500 EUR (HM) na dobu určitú od 01.06.2019 do
31.12.2019. Predstavenstvo súhlasí, aby túto prácu v komore vykonávala p. Oľga Jarošová.
K bodu č. 8:
Predsedníčka komory prečítala stanovisko prednostu miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto k situácii
nedodržania kvality sociálnych služieb pani Anny Debnárovej, ktorú na komoru podalo OZ Vagus a OZ
Stopa. Podľa vyjadrenia právnika JUDr. Ing. Ľubomíra Baníka, prednostu miestneho úradu, pani
Debnárová nevykonáva sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (...).
Predstavenstvo v diskusiu však skonštatovalo, že podľa informácii z listu právnika je zrejmé, že predsa len
ide o výkon sociálnej práci pretože citujem:
„Pani Debnárová vykonáva činnosti na základe Dohody o vykonaní práce. Jej poslaním a prácou v zmysle
tejto dohody nie je výkon sociálnej práce, ale komunikácia s ľuďmi bez domova, koordinácia a pomoc týmto
osobám vo forme poskytovania im ošatenia, stravy a podobne. Je kontaktnou osobou – sprostredkovateľom
medzi ľuďmi bez domova (ich potrebami) s vecne príslušnými útvarmi MÚ Bratislava – Nové Mesto.“
Predstavenstvo navrhlo postúpiť celé podanie a komunikáciu MPSVR SR odboru pre dohľad nad výkonom
sociálnych služieb.
zodp.: člen predstavenstva F. Drozd
predseda profesnej rady: P. Zavacká
T: 15.6.2019
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K bodu č. 9:
Za nových členov komory v zmysle zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej prác, boli prijatí:
Apolónia Sejková, Lenka Kvašňáková, Jana Filipová, Ľubomír Soľak, Petra Spielvogelová, Lenka
Hamranová, Anna Kolesárová, Daniela Jároši, Michaela Mašurová.
Zuzana Kohútová, Roland Kotsmal a Andrea Šupíková neboli prijatí za riadnych členov komory, nakoľko
nespĺňajú kritéria o odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce uvedené v § 4 zákona č. 219/2014 Z.z.
o sociálnej práci(...), predstavenstvo im ponúka členstvo v komore ako hosťujúcim členom;


Dňa 03.06.2019 prebehne na pôde MPSVR SR okrúhly stôl na tému bezdomovectvo komora

navrhuje, aby na tohto stretnutia zúčastnil člen komory Mgr. Peter Kulifaj:
T.: do 03.06.2019
zodp. predseda komory


Predstavenstvo schválilo aktualizáciu smernice č. OCK5/2016, zároveň ukladá predsedníčke

komory, aby zabezpečila u všetkých členov súhlas na zverejnenie osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 o ochrane osobných údajov (GDPR)
T: do 30.06.2019
zodp. predseda komory
K bodu č. 10
Členovia predstavenstva v diskusii sa postupne venovali nasledovným témam:


F. Drozd dal návrhy na ďalšie rokovania predstavenstva nasledovne:



27.06.2019 v sídle komory v Bratislave o 10:30 hod. navrhuje dovtedy pripraviť náčrt snemu

komory po obsahovej stránke, rozpočet na budúci rok 2020, pripraviť volebnú stratégiu na voľbu všetkých
orgánov komory a pripraviť a schváliť rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu z titulu prijatej finančnej
dotácie na účet komory z Úradu vlády SR.


3.10.2019 rokovanie predstavenstva komory v Žiline o 10:30 hod.



24.10.2019 SNEM SKSPaASP v Žiline na VÚCke o 10:00 hod. (o 09:30 hod. registrácia členov).
T: do 30.6.2019
zodp. za zabezpečenie priestorov
člen predstavenstva p. Jana Mazalánová
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Diskutujúci vyjadrili súhlas, aby na snem komory boli prizvaní prezidentka SR Zuzana Čaputová

a zástupcovia NR, vlády a ministerstva: p. Richter, p. Pellegríni, p. Ondruš, p. Šebová, p. Mrázková, p.
Ružička (IA MPSVR SR), p. Bašistová (NR SR), p. Miháľ, p. Žitňanská.

T: do 30.6.2019
zodp. predsedníčka komory


L. Babuščák upozornil predstavenstvo komory, že pri ukončení pracovného pomeru pracovníkov

komory je potrebné postupovať v súlade so Zákonníkom práce a najmä je nevyhnutné urobiť preberací
protokol so zoznamom odovzdaných vecí vrátane hesiel, Pin kódov, vstupov do mailových schránok,
webových stránok, fyzické odovzdanie kľúčov od kancelárie, odovzdanie archívu atď. Podrobný zoznam
pošle predsedníčke komory.
T: do 30.06.2019
zodp. členovia dozornej L. Babuščák a B. Horváthová


J. Mazalánová v diskusii navrhovala, aby sa webová stránka komory pravidelne napĺňala novými

aktivitami o komore a túto požiadavku treba navrhnúť do pracovnej náplne novej tajomníčky komory.
Pripraví na web na zverejnenie podklady zo stretnutia s predsedníčkou NRSR pre sociálne veci Alenou
Bašistovou.
T: do 30.6.2019
zodp. za príspevok z rokovania
členka predstavenstva J. Mazalánová
Ostatné: predsedníčka

Zápisnicu napísal:
PhDr. František Drozd, PhD.
Dátum písania zápisnice: 29.05.2019
Miesto: Svit, kancelária region. zástupcu komory
Čas začatia písania zápisnice: 16:32 hod.
Čas ukončenia písania zápisnice: 18:00 hod.
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príloha č. 1
Návrh na zmenu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
1. V § 2 sa za doterajšie písm. j) dopĺňa písm. k), ktoré znie „dotáciu na podporu profesijných organizácií v sociálnej
oblasti“
Odôvodnenie:
Komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce nie je v žiadnych podporných systémoch oprávneným
žiadateľom o poskytnutie dotácií z prostriedkov štátu. Od roku 2019 je pri svojej činnosti odkázaná v rámci tvorby
príjmovej položky na príjmy z členských príspevkov. Podnikať môže len v oblasti vzdelávania a vydávania odborných
časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh. Ostatné príjmy sú fakultatívne. Finančné možnosti komory
sú tak obmedzené a reálne nie je možné z týchto prostriedkov pokryť všetky výkonné činnosti súvisiace s podnikaním
a zákonom stanovené kompetencie a činnosť komory. Pričom najväčšie náklady v súčasnosti tvorí cena práce
súvisiaca so správou komory. Prijatím predkladaného návrhu by sa tak otvorila možnosť uchádzať sa o finančné
dotácie zo štátnych zdrojov a podporiť činnosť a zákonné kompetencie profesijnej organizácie.
2. Za doterajší § 9a sa dopĺňa § 10, ktorý znie.
„Dotácia na podporu profesijných organizácií v sociálnej oblasti
(1) Dotáciu na podporu profesijných organizácií v sociálnej oblasti možno poskytnúť na
a) mzdu alebo plat zamestnanca ktorá súvisí s činnosťou a zastupovaním profesijnej organizácie,
b) odmenu zamestnanca, ktorý sa podieľa na zastupovaní profesijnej organizácie, dohodnutú v dohode
o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
d) poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
e) výdavky na energie, vodné a stočné a telekomunikačné služby,
f) nájomné za prenájom priestorov.
(2) Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.
(3) Dotáciu na výdavky uvedené v odseku 1 písm. e) a f) možno poskytnúť vo výške 50 percent skutočných
nákladov, najviac v sume 5 000 eur.
Ostatné ustanovenia sa primerane upravia.
Odôvodnenie:
Dotácie na cenu práce zamestnancov a vybraných výdavkov profesijnej organizácie v sociálnej oblasti priamo
a účelovo podporia výkon činností profesijnej organizácie a podporu nevyhnutných výdavkov, pričom rešpektujú aj
podiel samofinancovania profesijnej organizácie.
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Príloha č. 2
Návrh zmeny zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 18 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta „Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch
na kompenzáciu vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem
prehodnocuje, sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie
vykonáva.“
§ 18 sa vypúšťa ods. 9
§ 18 ods. 12 sa vypúšťa „,pri prehodnocovaní príjmu“
Zdôvodnenie:
Súčasná právna úprava pri zisťovaní nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu má jednu z podmienok skúmať
príjem žiadateľa - fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s ňou spoločne posudzovaných osôb. Tento
mechanizmus považujeme za účelný, efektívny a adresný v konaní o podaní žiadosti. Je však až mrhaním
personálnych a prevádzkových kapacít následné každoročné prehodnocovanie nároku na opakované peňažné
príspevky na kompenzáciu a zisťovanie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pre nárok na príspevky na ďalšie
ročné obdobie (peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov, peňažné príspevky na opatrovanie, ktoré
sú vyplácané v nižšej sume vzhľadom na príjem fyzickej osoby s ŤZP). Odborní pracovníci, väčšinou absolventi II.
stupňa VŠ odboru sociálna práca, sú v procese každoročného skúmania príjmov fyzických osôb s ŤZP a ich
rodinných príslušníkov zahltení vykonávaním administratívnych úkonov súvisiacich výhradne s touto činnosťou v
rozsahu minimálne 3 mesiace. Tieto činnosti spočívajú vo vyzvaní oprávnených poberateľov, zisťovaní okruhu
spoločne posudzovaných osôb, obdobia spoločného posudzovania, zisťovania príjmov z ďalších činností,
preventívnou kontrolou v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, nahadzovaním všetkých príjmov do
informačného systému spracovania dávok – RSD (a to u každej spoločne posudzovanej osoby osobitne, osobitne aj
za obdobia kedy patria do okruhu spoločne posudzovaných osôb) ap. Výsledným efektom tejto personálne
a materiálne nákladnej činnosti je minimálny počet odňatých príspevkov z dôvodu prekročenia príjmu
posudzovaných poberateľov peňažných príspevkov (napríklad z počtu 1 600 peňažných príspevkov je 7 - 10
príspevkov odňatých a to tiež z dôvodu minimálnej sumy, pre ktorú prekročia hranicu príjmu pri posudzovaní
ďalšieho na peňažný príspevok).
Každoročné skúmanie príjmov poberateľov opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP vnímame ako
plytvanie odborným potenciálom a v neposlednom rade aj s negatívnym dopadom na materiálne náklady. Čas
strávený týmito úkonmi (porovnateľnými s úkonmi mzdového pracovníka), by sociálni pracovníci mohli venovať
adresnému sociálnemu poradenstvu, terénnej sociálnej práci a efektívnemu poskytovaniu peňažných príspevkov. Pre
časovú náročnosť overovania ďalšieho nároku na peňažné príspevky opakovaným skúmaním príjmov, sa stráca
zmysel sociálnej práce s fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, záujem o samotného klienta je
v reťazci na konci. Tento krok by ocenili nielen sociálni pracovníci, ale aj fyzické osoby s ŤZP ako poberatelia
peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorí každoročne u všetkých spoločne posudzovaných osôb za
predchádzajúci kalendárny rok dokladujú všetky príjmy. O zbytočnom zahltení neefektívnymi činnosťami
kompetentných pracovníkov a „odsúvaní“ iných podstatnejších výkonov, svedčí aj nespokojnosť s prácou úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny a prístupom „úradníkov“ a opodstatnenými sťažnosťami zo strany občanov (viď
výsledky šetrenia podnetov ŤZP občanov adresovaných Komisárke pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím).
Skúmanie príjmu pre nárok na peňažné príspevky na kompenzáciu navrhujeme ponechať v konaní o podaní žiadosti.
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príloha č.3
Návrh zmeny
zákona č. 219/2017 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

1. V Čl. I prvá časť sa za doterajší § 5 vkladá nový § 6, ktorý znie:
„Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce je povinný vykonávať sociálnu prácu v súlade s týmto zákonom
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom vydaný komorou.“
Odôvodnenie:
V súčasnosti je povinnosťou dodržiavať etický kódex viazaný len člen komory, čo pôsobí viacmenej sankčne
a znevýhodňuje člena komory pri výkone sociálnej práce oproti nečlenovi komory vykonávajúcemu sociálnu prácu.
Zámerom úpravy je, aby dodržiavanie etického kódexu bolo záväzné pre všetkých sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce.
2. V Čl. I prvá časť sa v § 5 ods. 5 za slová „špecializačných vzdelávacích programov“ vkladajú slová „po
predchádzajúcom prerokovaní návrhov s komorou“
3.
Odôvodnenie:
Od účinnosti zákona o sociálnej práci a povinnosti ustanoviť nariadením vlády špecializačné vzdelávacie programy
vláda rozhodla o dvoch špecializovaných odboroch sociálnej práce (a k nim prislúchajúcich vzdelávacích programov):
sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela. Tieto programy nereprezentujú celoplošne potrebu osobitných
kvalifikačných predpokladov na výkon špecializovaných odborných činností, ich potreba nie je konzultovaná
s profesijným zástupcom sociálnych pracovníkov – s komorou. Pre akceptovanie potrieb praxe navrhujeme do
procesu tvorby špecializačných vzdelávacích programov a nadstavbových odborných činností pri výkone sociálnej
práce, zapojiť aj zástupcov komory.
4. V Čl. I prvá časť sa v § 13 ods. 4 na konci odseku vkladá veta: „Podmienkou pre ustanovenie príslušných
nadstavbových odborných činností pre výkon sociálnej práce je predchádzajúce prerokovanie návrhov
s komorou“.
Odôvodnenie:
Viď bod 2
5. V Čl. I druhá časť sa v § 15 ods. 1 sa za doterajšie písm. f) vkladá písm. g), ktoré znie: „predkladá návrhy a vydáva
stanoviská k tvorbe špecializovaných odborných činností a nadstavbových odborných činností pri výkone
sociálnej práce“. Nasledujúce písmená sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Súvisí s bodom 2. a 3. Jedná sa o rozšírenie kompetencie komory, aby sa mohla aktívne podieľať na tvorbe sústavy
špecializačných vzdelávacích programov a nadstavbových odborných činností pri výkone sociálnej práce.
6. V Čl. I druhá časť sa v § 17 ods. 3 sa slová „ odseku 1 písm. b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“
Odôvodnenie:
V súčasností veľké percento (???) členov komory požiadalo o prerušenie členstva. V zmysle § 16 ods. 6 nie je
povinnosťou skúmať dôvody prerušenia členstva, ktoré môže trvať najviac na tri roky odo dňa prerušenia členstva
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v komore. Počas prerušenia členstva v komore tento člen komory neplatí členský príspevok. V súčasnej legislatíve je
však komora povinná poskytovať mu bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce a sprostredkovať
zastupovanie v konaní pred súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce. Nie je dôvodné a je to finančne
nákladné zahrnúť aj túto povinnosť komory voči členom, ktorí si prerušili dobrovoľne členstvo. Vytvára to priestor aj
pre možnosť vyhnutia sa plateniu členského príspevku so zachovaním benefitov počas prerušeného členstva
s minimálnymi povinnosťami člena.
7. V Čl. I druhá časť sa v § 19 ods. 3 vypúšťa posledná veta: „Funkcie v orgánoch komory sú čestné.“
Odôvodnenie:
V súčasnosti je komora financovaná výhradne z členských príspevkov. V zmysle § 27 ods. 3 môže podnikať iba
v oblasti vzdelávania a vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh. Ostatné príjmy
sú fakultatívne. Finančné možnosti komory sú tak obmedzené (nie je predpoklad zneužívania) a účelom tohto návrhu
je vytvoriť priestor na efektívne hospodárenie a motivovanie aktívnych zástupcov orgánov a členov komory.
Napríklad v priebehu existencie komory sa vystriedali v pozícii predsedu komory traja zástupcovia, čo svedčí aj
o nadmernej záťaži vykonávať funkciu predsedu komory ako čestnú funkciu a popri tom byť viazaný na iný trvalý
pracovný pomer. Taktiež v priebehu existencie komory je činnosť niektorých zástupcov výraznejšia, iných stagnujúca.
Zámerom návrhu je urobiť tieto pozície motivačnejšie a získať aj s prípadnou možnosťou odmeny viacerých
aktívnych odborníkov.
8. V Čl. I druhá časť sa v § 23 ods. 2 sa slovo „väčšinový“ nahrádza textom „viac ako trojštvrtinový“
Odôvodnenie:
Pri založení komory bol z radov hosťujúcich členov – vzdelávacích akademikov náležitý záujem o zastúpenie
v profesijnej rade. V praxi však pre mimoriadne pracovné vyťaženie bola ich aktívna a fyzická účasť na rokovaniach
problémová. Niekedy pre nemožnosť zosúladiť spoločný vyhovujúci termín na rokovanie orgánu, nebolo možné
zvolať ani polovicu členov profesijnej rady, čo reálne sťažuje proces vydávania rôznych návrhov a stanovísk.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje pomer hosťujúcich členov v orgáne, ktorým je profesijná rada, upraviť.
9. V Čl. I druhá časť sa v § 23 ods. 3 písm. c) za bodom 2. dopĺňa bod 3., ktorý znie: „návrhy na tvorbu sústavy
špecializačných vzdelávacích programov a nadstavbových odborných činností pre výkon sociálnej práce.“
Odôvodnenie:
Súvisí s bodom 2 a 3. Rozšírenie kompetencie predloženia podnetov sa navrhuje ukotviť do
profesijnej rady komory.

povinností

10. V Čl. I štvrtá časť sa v § 42 za slovami „overenou fotokópiou dokladu.“ dopĺňa text: „Pre účely posúdenia členstva
v komore, pri predložení dokladu preukazujúceho splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon sociálnej práce,
postačuje fotokópia dokladu.“
Odôvodnenie:
Súčasná prax preukázala, že je zbytočné žiadať po dobrovoľných záujemcoch za člena komory overenie fotokópie
dokladu preukazujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej práce.
11. V Čl. I piata časť v 45 ods. 1 sa vypúšťa písm. c) „asistenta sociálnej práce, ak nespĺňa podmienku získaného
vzdelania podľa písmena a) alebo b).“ Ostatné ustanovenia sa primerane upravia.
Odôvodnenie:
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Od roku 2015 uplynulo dostatočné obdobie na doplnenie si kvalifikačných predpokladov u „asistentov sociálnej
práce“, ktorý nespĺňajú „žiadne“ vzdelanie pre výkon sociálnej práce. Takto koncipovaná výnimka dehonestuje
študijný odbor sociálna práca nielen absenciou odboru, ale absenciou stupňa vzdelania. Navrhujeme tento zámer
prípadne riešiť variantou určenia lehoty, pre doplnenie si kvalifikačných predpokladov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a)
a b)
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