Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica
zo zasadnutia Disciplinárnej komisie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce (ďalej len „DK SKSPaASP“)
Dátum:
Miesto:

11. decembra 2020
online, prostredníctvom aplikácie meet google

Zasadnutia sa zúčastnili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Mgr. Darina Antolíková
Ospravedlnené:
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Mgr. Andrea Páleniková
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Zapisovateľkou bola PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA a za overovateľov zápisnice boli určení PhDr.
Jozef Dub a doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Program:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Doručený návrh na disciplinárne konanie
3. Záver zasadnutia
K bodu 1
Zasadnutie DK SKSPaASP otvorila predsedníčka, doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., privítaním
prítomných. Po konštatovaní uznášania schopnosti a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice
otvorila rozpravu o programe.
Hlasovanie o programe ako celku: hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2
Predsedníčka DK SKSPaASP v súvislosti s doručeným návrhom na disciplinárne konanie vo veci
neplatenia členských príspevkov informovala o obdržaní mejlu od pani tajomníčky komory,
prostredníctvom ktorého bola oznámená nová mailová adresa DK SKSPaASP vrátane prihlasovacích
údajov. Zároveň informovala o doručení aktuálnych údajov o členoch, ktorí neuhradili členské
príspevky so spracovaním k 04.11.2020. Zdôraznila, že to je najaktuálnejší zoznam
vedených pohľadávok, aký komora má momentálne k dispozícii.
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Vzhľadom na vyššie uvedené vzišli nasledovné úlohy:

Úloha č. 1
Požiadať členov komory, u ktorých sú evidované pohľadávky z titulu neplatenia členského príspevku
o súhlas s doručovaním korešpondencie týkajúcej sa neplatenia členského príspevku prostredníctvom
emailovej adresy.
T: do 12.12.2020
Z: Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Úloha č. 2
Zaslať neplatičom výzvu na preukázanie uhradenia pohľadávky voči SKSPaASP týkajúcu sa členského
príspevku elektronicky (@) z emailovej adresy DK SKSPaASP, a to tak, že do emailovej adresy DK
SKSPaASP zaslať výzvu a v skrytej kópii všetkým neplatičom.
T: do 13.12.2020
Z: Mgr. Darina Antolíková

K bodu 3
V závere stretnutia sa prítomní dohodli, že určený člen DK SKSPaASP v konkrétny deň pri preberaní
denných emailov od neplatičov bude tabuľkovým prehľadom denne vyhodnocovať do tabuľky menný
zoznam denného dokazovania. Ďalej bolo dohodnuté, že ďalšie zasadnutie DK SKSPaASP sa bude konať
18. 12. 2020 o 9:00 h. Následne Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. poďakovala prítomným za účasť
na zasadnutí a zasadnutie ukončila.

V Prešove, dňa 11.12.2020
Zapísala:
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Overili:
PhDr. Jozef Dub
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
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