
Zápisnica 
z rokovania Predstavenstva SKSPaASP konaného v Bratislave, dňa 27.06.2019 

 

 

prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

program:  1. Otvorenie 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

  4. Snem Komory október 2019 

  5. Prijímanie nových členov do Komory 

  6. Rôzne 

  7. Diskusia 

  8. Schválenie uznesení 

  9. Záver 

 

ad 1.  

Rokovanie Predstavenstva otvorila predsedníčka p. Jarošová. Konštatovala, že predstavenstvo 

je uznášania schopné.  Zároveň požiadala prítomných, aby rokovanie bolo svojím spôsobom 

viac formálne, a síce aby sa pri rokovacích debatách neotvárali témy nesúvisiace                      

s programom rokovania a tým zbytočne nenaťahoval čas. Členovia s tým jednoznačne 

súhlasili. 

 

ad 2. 

Za zapisovateľa zápisnice bol určený p. Seman, za overovateľa p. Mazalanová. Všetci 

členovia Predstavenstva s týmito osobami súhlasili a zobrali to jednomyseľne na vedomie. 

 

ad 3. 

V tomto p. Jarošová bod po bode informovala prítomných o splnení/nesplnení úloh                             

z predchádzajúcich predstavenstiev, o: 

–  návrhovanom texte zákona č. 219 o soc. práci v rámci jeho novelizácie, 

predkladanom p. Bašistovou; 

– prihlásení Komory do elektronického systému na pripomienkovanie návrhu zákonov  

– aktuálnom stave finančných prostriedkov komory; 

– kontaktovaní p. Mattela a p. Hambálka, či budú ochotní pomôcť s akreditáciou 

Komory na MPSVaR SR; 

– tom, že po konzultácii na MPSVaR SR a na základe získaných informácii nie je 

nutné meniť/dopĺňať štatút Komory, lebo vzdelávaciu činnosť Komora má už 

uvedenú vo svojom štatúte; 

– aktuálnom stave zamestnancov Komory 

– odoslaní listu na MPSVaR SR v rámci kauzy „Debnárová“ 

– zrealizovanom prieskume trhu možných dodávateľov na poskytovanie účtovníckych 

služieb pre Komoru. Predložila prítomným 3 ponuky od 3 firiem. Prítomní členovia 

predstavenstva sa s nimi oboznámili, avšak neučinili konkrétne rozhodnutie. 

Dohodli sa na tom, aby ponuky boli preposlané dozornej rade Komory a aby ona 

vybrala najvhodnejšiu firmu. 

 

Uznesenie:  Informácia p. Jarošovej o plnení predchádzajúcich úloh zobratá 

Predstavenstvom na vedomie - jednomyseľne. 

Úloha: P. Jarošová pošle ponuky účtovníckych firiem dozornej rade na vyhodnotenie. 



Termín: do 08.07.2019 

Zodpovedný: v texte 

 

 

ad 4. 

p. Mazalanová informovala prítomných o zarezervovaní priestorov na uskutočnenie snemu 

Komory. Miestnosť má kapacitu 130 + 20 miest a zarezervovaná je na deň 24.10.2019. 

 

Prítomní členovia predstavenstva Komory sa spoločne uzhodli na mieste konania a  na 

nasledujúcom programe snemu Komory naplánovaného na deň 24.10.2019. 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Príhovory pozvaných hostí 

4. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

5. Prijímanie hosťujúcich členov 

6. Správy o činnosti za uplynulé volebné obdobie: 

- za celú Komoru, včítane správy o hospodárení (p. Jarošová) 

- za dozornú komisiu (predseda) 

- za disciplinárnu komisiu (predseda) 

- za profesijnú radu (predseda) 

7. Voľby predsedu a orgánov Komory 

- predstavenie a prezentácie kandidátov na predsedu Komory 

- voľby 

 

PRESTÁVKA V ROKOVANÍ SNEMU 

 

- Vyhlásenie výsledkov volieb 

8. Príhovor novozvoleného predsedu Komory 

9. Rôzne: 

- Etický kódex soc. pracovníka (p. Závacká) 

- Povinné členstvo v Komore (p. XXXXX ) 

- Zrušenie výnimiek v Zákone č.219/2014 Z.z. (p. XXXXX) 

- Odmeňovanie soc. pracovníkov (p. Mazalanová, p. Závacká, p. Drozd)  

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia 

12. Záver 

 

Prítomní členovia predstavenstva sa spoločne jednoznačne dohodli na tom, že je nutné dobre 

skontrolovať tzv. časovú os a povinnosti z nej plynúce v nadväznosti na pripravované voľby 

do orgánov Komory.  

 

Úlohy:  Tajomníčka Komory pripraví elektronický prihlasovací formulár pre účastníkov 

snemu. 

Termín: do dňa zverejnenia júlového informačníka Komory  

Zodpovedný: v texte 

 

 P. Jarošová a tajomníčka Komory pripravia časovú os volieb Komory   a zabezpečia 

zverejnenie v informačníku Komory. 

 



 p. Jarošová zabezpečí, aby informácia o pripravovanom sneme Komory bola 

uverejnená už v informačníku Komory v júli a v auguste. Súčasťou informácie má 

byť aj výzva členom Komory, aby navrhovali kandidátov do orgánov Komory a aj 

do orgánov zabezpečujúcich priebeh volieb v súlade s volebným poriadkom a 

stanovami Komory. 

 

 p. Jarošová zabezpečí do informačníka Komory aj zverejnenie výzvy pre všetkých 

členov Komory na nomináciu zástupcu Komory do akreditačnej komisie MPSVaR 

SR. 

 

Termín: do dňa zverejnenia júlového informačníka Komory  

Zodpovední: v texte 

 

 

 P. Mazalanová zistí ceny občerstvenia, stravy, u poskytovateľa priestorov na snem. 

Termín: do 10.07.2019 

Zodpovedný: v texte 

 

 

ad. 5 

P. Jarošová postupne predstavila prihlášky záujemcov o členstvo v Komore. Sú to títo: 

–    Mgr. Júlia Knutová 

– Mgr. Jozef Bartaloš 

– Mgr. Mgr. Melinga Dékányová 

– Mgr. Kristína Kozáková 

– Mgr. Andrea Šupíková 

– Mgr. Roland Koomál 

– Mgr. Kamil Golodžej 

– Mgr. Edita Ďuričková 

– Mgr. Mária Božiková 

– Mgr. Eva Šikulová 

– Mgr. Adrián Slušný 

 

Uznesenie: Uvedení záujemcovia sú prijatí za členov Komory - jednomyseľne 

 

– PhDr. Mária Rusňáková - vyzvať na zaslanie diplomu o vzdelaní soc. práca 

– Mgr. Katarít Mandikj - navrhnúť hosťujúce členstvo 

 

Uznesenie: Uvedení záujemcovia sú zatiaľ neprijatí za členov Komory a budú 

upovedomení tak, ako to je uvedené vyššie pri ich menách.  - jednomyseľne 

 

 

ad. 6, 7 

 

P. Mazalanová navrhovala, aby vzdelávacie aktivity Komory boli nastavené tak, aby podľa 

možností pokrývali všetky oblasti soc. práce (napr. sociálne služby krízovej intervencie, 

sociálne služby pre osoby odkázané na pomoc inej FO,...). Zároveň navrhla vyžiadať 

podklady o obsahu vzdelávacej aktivity a podmienky od školiteľov, ktorí budú realizovať 

vzdelávania v mene Komory. Po spoločnej komunikácii členov, sa títo uzhodli na tom, aby p. 

Jarošová pripravila poslala dotazník  k témam vzdelávania profesijnej rade. 



P. Drozd informoval prítomných, že školenie ku hodnotení štandardov kvality soc. služieb      

v Prešovskom kraji sa uskutoční v termínoch: 13.,14.,16. september 2019. 

p. Seman konštatoval, že podľa jeho skúseností z terénu, v nadväznosti na mzdy soc. 

pracovníkov a aktuálne nálady, sú aktuálne ceny za školenia Komory nastavené privysoko. 

Navrhoval, že pre členov Komory by sa podľa jeho názoru mali pohybovať ceny niekde          

v hraniciach 20 - 30 €. Cena by mala podľa neho mať aj nejaký „motivačný charakter“ pre 

člena Komory, že členom Komory sa oplatí byť. Tento jeho názor podporila aj p. 

Mazalanová. Otázka ceny sa ale na rokovaní neuzavrela s tým, že určí sa až potom, keď budú 

známe všetky podmienky školiteľov. Zatiaľ teda zostala cena 45 €/školenie/člen komory                 

a 60 €/školenie/nečlen. 

P. Jarošová prítomných informovala o podujatiach „Okrúhly stôl ku prestupnému bývaniu“   

(v B. Bystrici) a „Pomáhajúce profesie áno - alebo nie“ (v Bratislave) a o nominovaní 

zástupcu komory. Prítomní navrhli za zástupcu p. Závadskú a spoločne sa dohodli, že by bolo 

treba v tejto veci osloviť aj  p. Nincovú z BB. 

P. Mazalánová požiadala o aktivizáciu regionálnych zástupcov komory v krajoch, kde nie sú 

vykazované žiadne aktivity (Trenčín, Trnava, Banská Bystrica, Nitra). 

Všetci členovia predstavenstva spolu rozoberali stále neuzavretú otázku, ako postupovať         

s členmi Komory, ktorí neuhradili členské, niektorí už aj za niekoľko rokov dozadu. V tejto 

téme, kvôli určitej právnej zložitosti, členovia nevedeli zaujať jednotné stanovisko, a preto sa 

dohodli, že sa budú tomu venovať v najbližších obdobiach. Padol aj návrh, aby  túto 

problematiku predstavili všetkým členom Komory na pripravovanom sneme Komory              

v októbri 2019. 

 

Úlohy: p. Jarošová pripraví pošle dotazník k témam vzdelávania profesijnej rade. 

  p. Jarošová osloví školiteľov a vyžiada od nich konkrétne a nemenné podmienky. 

p. Jarošová osloví p. Nincovú (regionál. zástupkyňu Komory za BB kraj), či bude 

aktívne spolupracovať pri vzdelávaniach v BB kraji a aj v súvislosti s 

vyššieuvedeným podujatím.  Súčasne pošle hromadný    e-mail členom Komory z BB 

kraja s ponukou robiť regionál. zástupcu Komory. Osloviť regionálnych zástupcov, 

ktorí sa doposiaľ nezapojili do aktivít komory. 

 

Termín: do 15.07.2019 

Zodpovedný: v texte 

 

 

ad. 8 

Uznesenia z dnešného rokovania boli schválené pri jednotlivých rokovacích bodoch.  

 

ad. 9 

P. Jarošová poďakovala prítomným členom za ich účasť na dnešnom rokovaní predstavenstva 

a rokovanie uzavrela. 

 

Zapísal: p. Peter Seman 

 

 

Overila: p. Jana Mazalánová 

 

 

                  p. Oľga Jarošová 

          predsedníčka 


