
 

 

Sociálnej oblasti sa profesionálne venujem 21 rokov. Najdlhšie obdobie som pracovala 

v oblasti sociálnej kurately, neskôr v Sociálnej poisťovni. Profesionálnu skúsenosť mám aj so 

sociálnou prácou v sociálnych službách, ale aj so sociálnou prácou v neziskovom sektore. 

Momentálne pôsobím vo funkcii riaditeľky Domova seniorov. Od januára 2019, po 

doplňujúcich voľbách v Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce (ďalej len „Komora“), ako jej predsedníčka.  

Sociálna práca je smer, ktorý ma vnútorne napĺňa a aj preto  mi nie je ľahostajný spoločenský 

status tejto profesie.V prípade môjho opätovného zvolenia by som rada pokračovala v začatej 

práci, na ktorej sme intenzívne pracovali. Komora za celé obdobie od môjho zvolenia do 

funkcie vedie s MPSVaR SR a MZ SR mimorezortné rokovania o postavení a kompetenciách 

sociálnych pracovníkov v zdravotníctve. Tieto rokovania sa konajú za významnej podpory 

predsedníčky výboru pre sociálne veci NR SR. Pripravili sme potrebné legislatívne úpravy 

v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a v zákone č. 578/2004 Z.z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve. 

Boli sme iniciátorom novelizácie zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci. K tejto novelizácii 

sa tiež viedli intenzívne rokovania s MPSVaR a predsedníčkou výboru pre sociálne veci NR 

SR. Rada by som nadviazala aj na rozpracované rokovania o legislatívnej úprave Etického 

kódexu záväzného pre všetkých sociálnych pracovníkov. Aj k tejto téme prebiehajú 

pravidelné diskusie so zainteresovanými inštitúciami.  

Komora tiež spustila vzdelávanie. Zorganizovali sme seminár o špecializovanom sociálnom 

poradenstve a tiež seminár na tému „Štandardy v kocke“. Pripravujeme ďalšie semináre 

z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a s  VŠZaSP sv. Alžbety diskutujeme o realizácii 

„špecializovaného vzdelávacie programu - sociálna kuratela“. 



Mojou ambíciou je naďalej spolupracovať s odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie 

a ďalších pomáhajúcich profesií na legislatívnych úpravách tak, aby aj sociálny pracovník po 

absolvovaní ďalšieho vzdelávania mohol vykonávať psychoterapiu. Na túto tému už začali 

pracovné stretnutia. Som presvedčená, že naplnenie tohto cieľa by výrazne vyriešilo 

personálne poddimenzovaný stav psychoterapeutov na Slovensku a zároveň by to prispelo 

k vyššiemu statusu profesie sociálneho pracovníka. 

 

V neposlednom rade by bolo mojím cieľom zastabilizovať financovanie Komory. V roku 

2019 k vyriešeniu financovania výrazne prispela dotácia z rezervy predsedu vlády, ktorú sa 

nám podarilo získať po rokovaniach a podpore MPSVaR. V budúcnosti stabilizáciu 

financovania plánujem zabezpečiť nielen formou dotácií, ale aj zapájaním sa do 

projektovej/grantovej činnosti, ďalším organizovaním vzdelávania a motiváciou sociálnych 

pracovníkov k členstvu v Komore. 

Chcem naďalej klásť väčší dôraz na ochranu práv a záujmov členov Komory v súvislosti s 

výkonom sociálnej práce. Naďalej pružne reagovať na vzniknuté a medializované kauzy, a to 

vydávaním stanovísk k výkonu sociálnej práce. Budem poukazovať hlavne na systémové 

zlyhania tejto sféry. Komora za moje pôsobenie vydala niekoľko stanovísk, napr. k 

obnovenému trestnému stíhaniu v kauze „Čistý deň“ vo veci subvenčného podvodu alebo k  

 zvýšeniu príspevku na poskytovanie sociálnych služieb.  

Považujem v Komore za potrebné  pokračovať vo vytváraní pracovných skupín, aby mal 

každý rezort, v ktorom pôsobí sociálny pracovník, vytvorenú pracovnú skupinu. Napr. 

školstvo, väzenstvo, sociálnoprávna ochrana detí...  

Zároveň považujem za nevyhnutné posilniť samotné postavenie Komory. Som presvedčená, 

že k jej lepšiemu postaveniu by prispelo aj povinné členstvo sociálnych pracovníkov 

v Komore, resp. registrácia, čo by následne malo väčší vplyv na presadzovanie záujmov tejto 

profesie, na následné legislatívne úpravy a na samotný výkon  sociálnej práce.  
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