
Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie  

Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 

 

16. januára 2020 

 

 

Zasadnutia sa zúčastnili: 

Šoltésová, Denisa, doc. PhDr., PhD., predsedníčka Disc. komory 

Antolíková, Darina, Mgr., členka Disc. komory 

Dub, Jozef, PhDr., člen Disc. komory 

Kvašňáková, Lenka, Mgr., PhD., členka Disc. komory 

 

Ospravedlnení: 

Jurčová, Zuzana, PhDr., 

Štiavnická, Dagmar, PhDr., PhD., MBA, DiS. 

 

Hostia: 

PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., predsedníčka komory 

 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Disciplinárnej komisie komory Šoltésová Denisa, doc.,  

PhDr., PhD., privítala prítomných, popriala prítomným úspešné dni, veľa zdravia a sily        

do ďalšej práce. 

 
Program zasadnutia:  

1. bod programu Prevzatie agendy Disciplinárnej komisie SKSPaASP.  
 

Predsedníčka Disciplinárnej komisie komory Šoltésová, Denisa, doc.,  PhDr., PhD., 

vyzvala predsedníčku komory, aby sa vyjadrila k odovzdávaniu agendy Disciplinárnej 

komisie komory v období pred poslednými voľbami. 

Predsedníčka komory sa vyjadrila, že v období jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky 

jej nikto neodovzdal agendu. Povedala, že nikto jej neodovzdal vôbec žiadnu agendu. 

 

Odovzdaná bola agenda založená v kancelárii tajomníčky komory: 

 

Neprevzatá agenda: 

1. Podnet na začatie disciplinárneho konania voči vybraným členom komory, ktorí si 

neplnia členské príspevky zo dňa 6.12.2018 

2. Zasadnutie disciplinárnej komisie 9.10.2017 

3. Podnet na začatie disciplinárneho konania voči vybraným členom komory, ktorí si 

neplnia členské príspevky zo dňa 29.9.2017 

4. Disciplinárne konanie – Nadežda Šurgová – zo dňa 21.11.2017 

 

Prevzatá agenda: 

            Spisová dokumentácia disciplinárneho konania:  

1. Disciplinárne konanie zo dňa 19.11.2017 prevzaté 23.11.2017- oznámenie 

o zamietnutí odvolania 2017/AG4-01 zo dňa 29.9.2017 prevzaté 3.10.2017. 

2. Spisový obal 2016/AG1-01 evidovaný 12.9.2016. 

3. Spisový obal 2015/AG1-01 zo dňa 14.10.2015. 



4. Podnet na začatie disciplinárneho konania 2016/11/PO-13 zo dňa 7.11.2016 prijatý 

18.11.2016 odpoveď na podnet na podnet 2012/PO-01 zo dňa 7.12.2016, odoslané 

8.12.2016. 

5. Spisový obal 2017/AG4-01 zo dňa 8.3.2017, priložený USB kľúč. 

6. Návrh na začatie disciplinárneho konania č. 2017/AG4-01, evid. č. 001 až 028,       

č. 030,  s prílohami. 

7. Dokumentácia vyžiadaná v spojitosti s disciplinárnym konaním voči členovi 

komory Bc. Mgr. P.T. zo dňa 26.9.2017., prijatá 27.9.2017. 

      

Za prijatie agendy hlasovali členovia v počte 4: jednohlasné súhlasy. 

 

     Predsedníčka Disciplinárnej komisie SKSPaASP navrhuje, aby nasledujúce zasadnutie 

Disciplinárnej komisie SKSPaASP bolo realizované 11. februára 2020 v priestoroch 

neziskovej organizácie Trojlístok n.o., Konštantínova 3, Prešov. 

               

     Predsedníčka Disciplinárnej komisie komory Šoltésová, Denisa, doc. PhDr., PhD., 

prevzala za všetkých členov Disciplinárnej komisie komory list pre zamestnávateľov             

na uvoľnenie  zo zamestnania. 

 

 

Spracovala:  

Mgr. Mária Ivicová, tajomníčka komory 

 

Overili: 

Kvašňáková, Lenka, Mgr., PhD., členka disciplinárnej komisie  

Dub, Jozef, PhDr., člen disciplinárnej komisie 

 

 

 

 

V Bratislave 16.1.2020 


