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:
Čas:
Miesto:

16. novembra 2020
09:00 hod.
online, prostredníctvom aplikácie Zoom

Zasadnutia sa zúčastnili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Mgr. Darina Antolíková
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Mgr. Katarína Mažárová, za Profesijnú radu SKSPaASP
Ospravedlnená:
Mgr. Andrea Páleniková
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Zapisovateľkou bola Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. a za overovateľov zápisnice boli určení PhDr.
Zuzana Jurčová, PhD., MBA a PhDr. Jozef Dub.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Obdržanie hromadného podnetu týkajúceho sa nezaplatených členských príspevkov a z toho
vyplývajúce povinnosti.
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 a o doplnení programu zasadnutia o bod týkajúci sa informácií ohľadom
priebehu voľby člena/členky DK SKSPaASP do výberovej komisie SKSPaASP a voľbu zástupcu
SKSPaASP v pracovnej skupine MPSVaR SR pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania v rámci
Národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu II. O doplnení programu prebehlo
hlasovanie.
Hlasovanie o doplnení programu: hlasovanie 5, proti 0, zdržal sa 0.
Hlasovanie o programe ako celku: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Disciplinárna komisia rokovala podľa novoschváleného programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Obdržanie hromadného podnetu týkajúceho sa nezaplatených členských príspevkov a z toho
vyplývajúce povinnosti.

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)948 132 841
www.facebook.com/komoraSPaASP/

Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

3. Priebeh a spôsob spracovania výsledkov volieb zástupcu SKSPaASP v pracovnej skupine
MPSVaR SRpre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania v rámci Národného projektu Podpora
zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej
inklúzie pre štátnu správu a samosprávu II.
4. Záver zasadnutia.

K bodu 2
Predsedníčka DK SKSPaASP informovala o doručení podnetu na začatie disciplinárneho konania
v súvislosti s nezaplatenými členskými príspevkami. Podnet bol podaný zo strany Predstavenstva
SKSPaASP, komunikované podpredsedom SKSPaASP, PhDr. Františkom Drozdom, PhD. Nasledovala
rozprava o ďalších procesných krokoch v zmysle Disciplinárneho poriadku a ďalších vnútorných
predpisoch SKSPaASP. Vzhľadom na špecifiká prípadu vyplynuli otázky týkajúce sa:
- v predmetnom zozname je množstvo osôb, ktoré sú vedené ako členovia s nezaplateným členským
príspevkom. Podaný podnet je akoby podaním na „skupinu účastníkov konania“. Avšak vnútorné
predpisy SKSPaASP neuvažujú o takejto situácii a teda ani neposkytujú výklad pre postupy
v prípade „hromadného podnetu“;
- finančného krytia množstva individuálnych disciplinárnych konaní. Spolu s podnetom bol
prostredníctvom mejlu zaslaný link na pdf súbor umiestnený na stránke SKSPaASP pod názvom
Kniha úhrad členských príspevkov k 10.11.2020. Vzhľadom na množstvo osôb, ktorých sa to týka,
by osobné doručovanie bolo mimoriadne nákladné;
- z uvedených dôvodov je namieste uvažovať o elektronickom doručovaní, ako to vymedzuje ust.
čl. 14 Internej smernice OCK 9-2017;
- zloženia disciplinárneho výboru: to bude rovnaké, ako bolo odsúhlasené na zasadnutí dňa 11. 02.
2020, že členstvo disciplinárnych výborov bude plne v súlade s členstvom DK SKSPaASP.
Z rozpravy vyplynuli uznesenia:
Uznesenie č. 1
Vzhľadom na fakt, že sa predmetný podnet opiera o zoznam uvedený na stránke SKSPaASP, a ten
neobsahuje požadované náležitosti podľa čl. 4 bod 2 Internej smernice OCK 9-2017, nie je možné
rozhodnúť o začatí disciplinárneho konania.
Predsedníčka následne požiadala o hlasovanie o prijatie uznesenia č. 1.
Hlasovanie: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie č. 2
Efektívnym prostriedkom komunikácie v tomto podaní návrhu na začatie disciplinárneho konania by bola
elektronická mejlová komunikácia, a to podľa čl. 14 bod 4 Internej smernice OCK 9-2017, podľa ktorého
môže člen komory, proti ktorému návrh na disciplinárne konanie smeruje, písomne požiadať, aby mu
písomnosti boli doručované aj elektronicky na ním uvedenú mailovú adresu. Elektronické prevzatie
potvrdí správou o prevzatí. Na základe uvedeného bude DK SKSPaASP iniciovať tento proces.
Predsedníčka následne požiadala o hlasovanie o prijatie uznesenia č. 2.
Hlasovanie: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Vzhľadom na vyššie uvedené k bodu 2 vzišli nasledovné úlohy.
Úloha č. 1
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Požiadať o vypracovanie zoznamu členov SKSPaASP k dátumu podania podnetu, voči ktorým má byť
vedené disciplinárne konanie. Zoznam bude obsahovať údaje podľa čl. 4 bod 2 Internej smernice OCK 92017.
T: 18.11.2020
Z: predsedníčka disciplinárnej komisie
Úloha č. 2
Predsedníčka DK SKSPaASP písomne požiada podpredsedu SKSPaASP o sprostredkovanie výzvy
členom SKSPaASP, voči ktorým má byť vedené disciplinárne konanie, aby požiadali o doručovanie
písomností v elektronickej podobe na nimi uvedenú mejlovú adresu.
T: 18.11.2020

Z: predsedníčka disciplinárnej komisie

K bodu 3
Predsedníčka informovala o priebehu a spôsobe spracovania výsledkov volieb zástupcu SKSPaASP
v pracovnej skupine MPSVaR SR pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania v rámci NP Podpora
zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie
pre štátnu správu a samosprávu II. Taktiež popísala procesy, ktoré sa diali po oznámení výsledkov
podpredsedom SKSPaASP, PhDr. Františkom Drozdom, PhD.
Zo zistených informácií vyplýva, že voľby dopadli v prospech Doc. PhDr. Denisy Šoltésovej, PhD., a to
hlasmi 3 ku 2 pre prof. PaedDr. Milana Schavela, PhD. Nie je jasné, prečo bol v liste na MPSVR
komunikovaný výsledok v inom znení.
Do rozpravy sa zapojili:
PhDr. Jozef Dub – konštatoval, že sa zopakovala situácia, kedy zo strany výberovej komisie nebolo
transparentné konanie. Ide o porušenie procesných pravidiel? Reakcia pána podpredsedu Drozda bola, že
uprednostnil ženu. Má zlý pocit z toho, že odsúhlasené veci z volených orgánov nie sú rešpektované
v plnej miere zodpovednými orgánmi SKSPaASP.
Mgr. Katarína Mažárová – potvrdila skúsenosti s procesnými pochybeniami – bola nominovaná do
komisie, avšak nebola zapojená do rozhodovania.
Mgr. Darina Antolíková – uviedla, že nevedela o priebehu rozhodovania. Rozhodla sa do výberového
konania zapojiť na základe mejlovej výzvy, ktorú obdržala. Zaslala motivačný list a profesijný životopis
podľa pokynov z mejlu. Upozornila na pretrvávajúce problémy s uznaním zaplatenia členského. Taktiež
upozornila na duplicitu procesov a nejasnosť v pokynoch, ktoré prichádzajú zo strany Predstavenstva
a pána podpredsedu SKSPaASP.
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – zdôraznila, že pri tomto druhom výberovom konaní si dávala pozor
na presnosť procesných postupov a tie overovala u viacerých členov SKSPaASP. O to viac ju mrzí, že
výsledky zaslané na MPSVR pôsobia nejasne a nerozhodne. Napriek tomu vyzvala členov DK, aby sa
nenechali znechutiť v práci pre Komoru, pretože našim záujmom je skvalitňovať prácu Komory, ktorá má
byť serióznym a zodpovedným partnerom a zástupcom profesie sociálnej práce a svojou činnosťou
zvyšovať jej status. Je potrebné si vykomunikovať a ujasniť postavenie volených orgánov. Pracujeme tak,
aby dodržali prijaté procesné postupy, avšak niektoré skúsenosti sa javia, ako by naše rozhodnutia neboli
rešpektované. Je potrebné viesť diskusiu o tom, či situácie, ktoré sa stali, neboli v dôsledku porušenia
interných smerníc, čo predpokladá, že ako DK SKSPaASP by sme mali reagovať.
Z rozpravy vyplynulo uznesenie:
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Uznesenie č. 3
Z rozpravy vyplynula potreba spracovať a zaslať podpredsedovi SKSPaASP, PhDr. Františkovi Drozdovi,
PhD., nesúhlasné stanovisko k vzniknutej situácii so žiadosťou o zdôvodnenie odpovede MPSVaR vo
veci nominácie zástupcu do pracovnej skupiny MPSVaR SR pre prípravu Stratégie rezortného
vzdelávania v rámci NP Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu II.
Predsedníčka následne požiadala o hlasovanie o prijatie uznesenia č. 3.
Hlasovanie: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Úloha č. 3
Spísať a zaslať nesúhlasné stanovisko v mene DK SKSPaASP týkajúce sa nominácie zástupcu do
pracovnej skupiny MPSVaR SR pre prípravu Stratégie rezortného vzdelávania v rámci NP Podpora
zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie
pre štátnu správu a samosprávu II..
T: 18.11.2020

Z: predsedníčka disciplinárnej komisie

K bodu 4
Následne Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie
ukončila.

V Prešove, dňa 16.11.2020

Zapísala:
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Overili:
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)948 132 841
www.facebook.com/komoraSPaASP/

