Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov soci álnej práce

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Profesijnej rady
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 12.8.2020
Miesto: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, priestory Slovenskej komory SP a ASP
Prítomní: Mgr. Katarína Mažárová; Mgr. Martina Gymerská; Mgr. Kristína Mózešová, PhD.; prof. PaedDr. Milan
Schavel, PhD.; PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Ospravedlnení: PhDr. Anna Baltazarovičová; Mgr. Vladimír Hambálek; PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.; PhDr. Eva
Labudová; prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.; Mgr. Monika Turacová, PhD.
Prítomní zástupcovia Predstavenstva Komory: PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD., o 13:15 sa pripojili PhDr. Mgr.
Oľga Jarošová, PhD. a PhDr. Jana Mazalánová
Rokovanie Profesijnej rady bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku Komory, Článok 3, ods. 2:
„Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov orgánu Komory s hlasovacím právom, rokovanie
orgánu Komory sa preruší. Do tridsiatich minút predseda orgánu Komory alebo ním poverený člen orgánu Komory
zvolá náhradné rokovanie, ktoré je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte zvolených členov orgánu Komory
s hlasovacím právom.“
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
a prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Rokovanie Profesijnej rady prebiehalo podľa doplneného, dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice).
Priebeh rokovania:
1. Privítanie
Zasadnutie Profesijnej rady otvorila a prítomných členov privítala predsedníčka Profesijnej rady, pani Mgr.
Katarína Mažárová. Ďalej pani predsedníčka predstavila program zasadnutia, ktorý navrhla doplniť o 2 body:
- zhrnutie činnosti profesijnej rady od posledného prezenčného zasadnutia;
- reakcia na úlohy zadané profesijnej rade predstavenstvom Komory na zasadnutí predstavenstva zo dňa 1.7.2020.
Program prítomní členovia Profesijnej rady schválili.
2. Zhrnutie činnosti Profesijnej rady od posledného prezenčného zasadnutia a naplnenie úloh zadaných
Profesijnej rade Predstavenstvom Komory na zasadnutí predstavenstva zo dňa 1.7.2020
Pani predsedníčka Profesijnej rady zhrnula doterajšiu činnosť Profesijnej rady:
 príprava workshopu „Odborné činnosti v sociálnej práci“, ktorý sa z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala
v súvislosti s opatreniami COVID-19, neuskutočnil v plánovanom termíne (marec 2020) a bol presunutý na rok
2021;
 príprava podkladov k problematike Modelu komplexnej starostlivosti o človeka od narodenia po starobu
z pohľadu sociálnej práce;
 stretnutie zástupcov Profesijnej rady s pracovníkmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa
23.06.2020 (viď zápisnica zo stretnutia);
 stretnutie zástupcov Profesijnej rady s pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa
9.7.2020 (viď zápisnica zo stretnutia).
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 naplnenie úloh zadaných Profesijnej rade Predstavenstvom Komory na zasadnutí predstavenstva zo dňa
1.7.2020 – zhrnutie úloh a ich naplnenie (viď príloha zápisnice).
Prítomní členovia Profesijnej rady rozhodli o príprave podkladov pre vznik Komisie pre medzirezortnú spoluprácu ,
ktoré budú zahŕňať:
- teoretické podklady k problematike Modelu komplexnej starostlivosti o človeka od narodenia po starobu
z pohľadu sociálnej práce;
- štatút pracovnej skupiny (komisie).
Po ukončení prípravných prác plánuje Profesijná rada požiadať predsedu Slovenskej komory SP a ASP o oslovenie
relevantných zástupcov jednotlivých rezortov a požiadať o spoločné pracovné stretnutie. Zároveň sa prítomní
členovia Profesijnej rady dohodli na určení zástupcu profesijnej rady a zástupcu predstavenstva, ktorí sa budú
venovať jednotlivým oblastiam výkonu sociálnej práce v rámci pracovných skupín organizovaných Komorou a ktorí
budú zastupovať Komoru za jednotlivé oblasti výkonu sociálnej práce (Sociálna práca v zdravotníctve, Sociálna
práca v školstve, Sociálna práca v Zbore justičnej a väzenskej stráže, Sociálna práca v kompetencii obcí a miest,
Sociálna práca v oblasti sociálnych služieb, Sociálna práca v oblasti SPO a SK).
Úloha č. 1: Na najbližšom zasadnutí Profesijnej rady 24.9.2020 (štvrtok) venovať sa pripomienkovaniu a dopĺňaniu
podkladového materiálu Modelu komplexnej starostlivosti o človeka od narodenia po starobu z pohľadu sociálnej
práce.
Termín: 24.9.2020
Zodpovední: predsedníčka a členovia Profesijnej rady Komory
Úloha č. 2: Obnoviť činnosť pracovných skupín a v spolupráci s Predstavenstvom Komory určiť zástupcu Profesijnej
rady a zástupcu Predstavenstva, ktorí sa budú venovať jednotlivým oblastiam výkonu sociálnej práce v rámci
pracovných skupín organizovaných Komorou a ktorí budú zastupovať Komoru za jednotlivé oblasti výkonu
sociálnej práce.
Termín: do 3.12.2020
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady, predsedníčka, resp. podpredseda
Komory
Úloha č. 3: Pripomienkovanie aktuálnych smerníc Komory – Profesijná rada bude pripomienkovať:
Internú smernicu č. OCK / 2 -2016 Výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka a Pravidlá hodnotenia
sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax.
Termín: do 21.8.2020
Zodpovední: predsedníčka a členovia Profesijnej rady
3. Príprava návrhov pre vzdelávanie sociálnych pracovníkov
V rámci tohto hlavného bodu zasadnutia predstavila pani predsedníčka Profesijnej rady úlohu, o naplnenie ktorej
nás oslovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pani predsedníčka Profesijnej rady zhrnula návrhy,
ktoré členovia Profesijnej rady zaslali mailom a prítomní členovia na základe týchto podkladov a spoločnej
diskusie vytvorili zoznam navrhovaných špecializačných vzdelávacích programov a nadstavbových odborných
činností.
Prítomní členovia Profesijnej rady navrhli nasledujúce špecializácie a špecializačné vzdelávacie programy:
Sociálna práca v zdravotníctve
Sociálna práca v školstve
Sociálna práca v Zbore justičnej a väzenskej stráže
Sociálna práca v kompetencii obcí a miest
Špecializované sociálne poradenstvo
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Prítomní členovia Profesijnej rady navrhli nasledujúce nadstavbové odborné činnosti a akreditované vzdelávacie
programy pre nadstavbové odborné činnosti:
Partnerské a rodinné poradenstvo
Socioterapia / Psychoterapia
(Posttraumatická) krízová intervencia
Dlhové poradenstvo
Komunitné plány rozvoja sociálnych služieb
Organizácia a riadenie subjektov SPO A SK
Organizácia a riadenie subjektov poskytujúcich sociálne služby
Psycho-sociálna rehabilitácia
Resocializácia
Prítomní členovia Profesijnej rady navrhli nasledujúce sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov a navrhujú
vytvoriť prehľadný systém možností sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov, jeho hodnotenia, kontroly
a prepojenia na zvyšovanie kvalifikácie a tabuľkového zaradenia:
Nástroje individuálneho plánovania v sociálnych službách
Nástroje plánov sociálnej práce s deťmi a rodinou
Intervenčné postupy pri práci s osobami so zdravotným postihnutím
Intervenčné postupy pri práci so seniormi
...
Úloha č. 3: Rozdeliť jednotlivé návrhy vzdelávania medzi členov profesijnej rady, ktorí k nim vypracujú krátku
anotáciu o cieľoch a profile absolventa vzdelávania.
Termín: do 21.8.2020
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady a vybraní členovia Profesijnej
rady
4. Nastavenie pravidiel komunikácie a koordinovanie činnosti a aktivít volených orgánov Komory
V tomto bode rokovania Profesijnej rady sa pripojili aj PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. a PhDr. Jana Mazalánová.
Predsedníčka Profesijnej rady ich privítala, ocenila ich účasť na rokovaní a prenechala slovo pánovi prof. PaedDr.
Milanovi Schavelovi, PhD., ktorý zhrnul problematické aspekty vzájomnej komunikácie medzi volenými orgánmi
Komory. Následne prítomní členovia volených orgánov Komory popísali problematické situácie, ktoré nastali
a diskutovali o nich. V poslednej fáze diskusie prítomní navrhovali mechanizmy spolupráce a nastavenia vzájomnej
komunikácie, ktoré by predchádzali zbytočným nedorozumeniam.
Výstupy spoločnej diskusie:
- je potrebné prioritne zabezpečiť finančné zdroje na zabezpečenie chodu kancelárie Komory (tajomník
a ekonómka Komory), ktorá má dôležitú úlohu usmerňovať tok informácií a prepájať činnosť jednotlivých
volených orgánov Komory;
- prítomní členovia Profesijnej rady súhlasili s prevzatím niektorých úloh tajomníka Komory pri administrovaní
žiadostí o povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka počas obdobia absencie tajomníka
Komory, zamestnaného na primeraný pracovný úväzok;
- boli dohodnuté mechanizmy komunikácie medzi Predstavenstvom a Profesijnou radou formou zasielania
všetkých informácií pre Profesijnú radu pani predsedníčke Profesijnej rady a informácie z Profesijnej rady budú
zasielané predsedníčke, podpredsedovi Komory, tajomníčke Komory a predsedom volených orgánov Komory ;
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- zástupcovia Predstavenstva súhlasili s angažovaním členov Predstavenstva v pracovných skupinách, ktoré sa
budú venovať jednotlivým oblastiam výkonu sociálnej práce a ktorí budú informovať Predstavenstvo o činnosti
pracovných skupín
- Profesijná rada navrhuje vypracovať smernicu zameranú na komunikáciu členov volených orgánov s tretími
stranami – podklady k smernici pripraví Profesijná rada.
5. Rôzne
Členovia Profesijnej rady sa so zástupcami Predstavenstva dohodli, že workshop „Odborné činnosti v sociálnej
práci“, ktorý sa z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s opatreniami COVID-19 neuskutočnil, sa zatiaľ
neruší a je presunutý na rok 2021. Ak to budú finančné možnosti Komory dovoľovať, na jeho realizáciu sa vyčlenia
prostriedky z rozpočtu Komory na rok 2021.
Členovia Profesijnej rady sa so zástupcami Predstavenstva dohodli, že termín spracovania návrhov pre
vzdelávanie sociálnych pracovníkov (viď bod 3 tejto zápisnice) sa posúva do 22.8.2020.
Plánované stretnutia Profesijnej rady v r. 2020:
24.9.2020
3.12.2020

V Bratislave, 12.8.2020

Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

.......................................

Overili:
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.

.......................................

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

.......................................

Prílohy:
1) Program zasadnutia;
2) Zápisnica zo stretnutia zástupcov profesijnej rady s pracovníkmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR zo dňa 23.06.2020 (viď zápisnica zo stretnutia);
3) Zápisnica zo stretnutia zástupcov profesijnej rady s pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR zo dňa 9.7.2020 (viď zápisnica zo stretnutia);
4) Podklady k naplneniu úloh zadaných profesijnej rade predstavenstvom Komory na zasadnutí predstavenstva
zo dňa 1.7.2020.
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