Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov soci álnej práce

Zápisnica zo zasadnutia Profesijnej rady
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 24.9.2020
Miesto: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, priestory Slovenskej komory SP a ASP
Prítomní: Mgr. Katarína Mažárová; Mgr. Martina Gymerská; Mgr. Vladimír Hambálek; PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.;
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Ospravedlnení: PhDr. Anna Baltazarovičová; PhDr. Eva Labudová; prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.;
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.; Mgr. Monika Turacová, PhD.; PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Prítomní zástupcovia Predstavenstva komory: Mgr. Martina Ondrejková
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 PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.
a Mgr. Katarína Mažárová.
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 prítomní členovia navrhli doplniť
o 2 body:
- ujasnenie si práv a povinností sociálnych pracovníkov, ktorým bolo udelené povolenie na výkon samostatnej
praxe sociálneho pracovníka a ujasnenie si úloh a povinností Profesijnej rady vo vzťahu k udeľovaniu povolenia
a sledovania naplnenia zákonných povinností;
- ujasnenie kompetencií asistentov sociálnej práce a kompetencií sociálnych pracovníkov.
Program prítomní členovia Profesijnej rady schválili.
2. Zhrnutie činnosti Profesijnej rady od posledného prezenčného zasadnutia a naplnenie úloh zadaných
na poslednom zasadnutí profesijnej rady dňa 12.8.2020
Pani predsedníčka Profesijnej rady zhrnula činnosť Profesijnej rady od posledného zasadnutia:
⎯ stretnutie zástupcov Profesijnej a Dozornej rady s pracovníkmi Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa
10.09.2020 (viď správa zo stretnutia);
⎯ vypracovanie Návrhov vzdelávania sociálnych pracovníkov;
⎯ rokovanie per rollam o udelení povolenia na výkon samostatnej praxe SP zo dňa 11.9.2020;
⎯ problémy so zaslaním zamietavého stanoviska ku žiadosti o vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe SP
u žiadateľky s ukončeným vzdelaním v študijnom odbore Vzdelávanie dospelých – špecializácia: Sociálna práca.
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Následne pani PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. zhrnula problematiku prijatých členov komory, ktorí:
1. študovali v Prešove na Prešovskej Univerzite v rokoch 1964 – 1996, študijný odbor Vzdelávanie dospelých,
špecializácia Sociálna práca;
2. študovali v Bratislave na UK študijný odbor Špeciálna pedagogika a končili v roku 1990 (študovali 4 roky) a v roku
1990 si dorobili 1 rok Sociálnu prácu).
Prvá samostatná katedra Sociálnej práce na Slovensku vznikla v máji 1991 v Bratislave (Pdf UK BA), prví študenti
nastúpili v septembri 1991. V Prešove bolo možné študovať od roku 1996 študijný odbor Sociálna práca na Katedre
vzdelávania dospelých a sociálnej práce, v roku 2006 tu vznikla samostatná Katedra sociálnej práce.
Členovia Profesijnej rady sa jednoznačne zhodli na tom, že sociálnym pracovníkom je podľa súčasného zákona
o sociálnej práci len absolvent s VŠ vzdelaním 2. stupňa v študijnom odbore Sociálna práca. Zároveň nie je záujmom
Profesijnej rady vyhadzovať či diskriminovať ľudí, ktorí nemohli sociálnu prácu vyštudovať v čase, keď ešte ako
samostatný študijný odbor neexistovala. Preto je Profesijná rada ochotná pomôcť pri skoncipovaní listu pre MŠVVŠ
SR, v ktorom si komora vyžiada stanovisko, či vzdelávanie v uvedených rokoch na uvedených univerzitách bolo
ekvivalentom vzdelávaniu v samostatnom študijnom programe Sociálna práca. V prípade kladného stanoviska
navrhuje Profesijná rada iniciovať zmenu, resp. doplnenie zákona o sociálnej práci vo veci výnimky pre týchto
študentov, ktorí by mali na základe tejto výnimky rovnaké práva a povinnosti ako absolventi VŠ so vzdelaním
II. stupňa v študijnom odbore Sociálna práca.
Úloha č. 1: Pripraviť podklady pre žiadosť o vydanie stanoviska MŠVVŠ SR.
Zodpovedná osoba: PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

Termín: do 9.10.2020

Úloha č. 2: Urobiť revíziu členskej základne, zadokumentovať problematické ukončené vzdelanie prijatých členov,
hľadať riešenia tejto situácie.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady, štatutárny orgán komory
Termín: do 3.12.2020
Prítomní členovia Profesijnej rady ďalej navrhli doplniť strategický dokument Programové priority Komory
o nasledujúce body:
a) Povinná registrácia
b) Etický kódex SP a ASP ako príloha zákona o sociálnej práci
c) Iniciovanie medzirezortnej spolupráce s cieľom zavedenia Modelu komplexnej starostlivosti
S prítomnou členkou Predstavenstva, pani Mgr. Martinou Ondrejkovou, bolo dohodnuté vyžiadanie termínu
spoločného rokovania s pracovníkmi MPSVR SR na tému Etického kódexu, platného pre všetkých SP a ASP. Podľa
možností je dobré zosúladiť termín rokovania s možnosťami prof. PhDr. ThDr. Andreja Mátela, PhD. v mesiaci
október 2020.
Úloha č. 3: Osloviť pracovníkov MPSVR SR so žiadosťou o termín spoločného stretnutia na tému Etického kódexu,
platného pre všetkých SP a ASP.
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Ondrejková zastupujúca na zasadnutí Profesijnej rady Predstavenstvo komory
Termín: do 9.10.2020
Následne pani predsedníčka profesijnej rady zhodnotila naplnenie úloh, ktoré si profesijná rada zadala na svojom
poslednom zasadnutí dňa 12.8.2020.
Stav naplnenia úlohy č. 2 týkajúcej sa obnovenia činnosti pracovných skupín (PS):
Boli pomenované pracovné skupiny, ktorých činnosť by bolo potrebné obnoviť:
PS Sociálna práca v zdravotníctve (zodpovedná osoba za Profesijnú radu: Mgr. Katarína Mažárová)
PS Sociálna práca v rezorte školstva (zodpovedná osoba za Profesijnú radu: Mgr. Martina Gymerská)
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PS Sociálna práca v kompetencii samosprávy miest, obcí a VÚC (zodpovedná osoba za Profesijnú radu: PhDr. Jozef
Vorobel, PhD.)
PS Sociálna práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb (zodpovedná osoba za Profesijnú radu: prof.
PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.)
PS Sociálna práca v oblasti SPO a SK (zodpovedná osoba za Profesijnú radu: Mgr. Vladimír Hambálek)
Možnosť sformovania pracovných skupín zameraných na sociálnu prácu v oblasti poskytovania nemocenských
a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti bude predostretá chýbajúcim členom
Profesijnej rady, prípadne členom komory na zasadnutí Snemu komory.
Úloha č. 4: Osloviť členov Predstavenstva komory s ponukou spolupráce pri obnovení činnosti pracovných skupín,
aby určili zástupcov Predstavenstva, ktorí sa budú venovať jednotlivým oblastiam výkonu sociálnej práce v rámci
pracovných skupín.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady
Termín: do 9.10.2020
Úloha č. 5: Požiadať štatutárny orgán komory o poverenie vybraných zodpovedných osôb na zastupovanie komory
za jednotlivé oblasti výkonu sociálnej práce pri rokovaniach s tretími stranami.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady, štatutárny orgán komory
Termín: do 3.12.2020
Stav naplnenia úlohy č. 3 týkajúcej sa vypracovania návrhu na sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov:
Profesijná rada v termíne od 12.8 2020 – 22.8.2020 pripravila Návrhy vzdelávacích programov pre sociálnych
pracovníkov pre Ministerstvo PSVaR. Profesijná rada následne na svojom rokovaní per rollam zo dňa 24.8.2020
prijala Návrhy pre vzdelávanie sociálnych pracovníkov a odsúhlasila ich zaslanie na MPSVaR SR, čo sa aj uskutočnilo.
Prítomní členovia Profesijnej rady zároveň navrhli osloviť MPSVaR SR s otázkou, či je možné priebežne zasielať aj
ďalšie návrhy, ktoré profesijná rada komory odsúhlasí. Na zasadnutí boli navrhnuté nasledujúce vzdelávacie
programy:
- medzi nadstavbové odborné činnosti a akreditované vzdelávacie programy pre nadstavbové odborné činnosti:
Rodinná mediácia
- medzi sústavné vzdelávanie sociálnych pracovníkov: Projektový manažment v sociálnej práci
Úloha č. 6: Vypracovať krátku anotáciu o cieľoch a profile absolventa vzdelávania.
Zodpovední za vypracovanie krátkej anotácie: PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. (Rodinná mediácia), Mgr. Martina
Gymerská (Projektový manažment v sociálnej práci)
Termín: do 9.10.2020
Úloha č. 7: Osloviť MPSVaR SR s otázkou, či je možné priebežne zasielať aj ďalšie návrhy na vzdelávanie sociálnych
pracovníkov, ktoré profesijná rada komory odsúhlasí.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady, štatutárny orgán komory
Termín: do 9.10.2020
3. Dokladovanie vzdelávania u držiteľov povolenie na výkon samostatnej praxe SP
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia profesijnej rady sa nahliadnutím do dokumentov komory
týkajúcich sa zdokladovania vzdelávania u držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP snažili zistiť, ktorí
držitelia zdokladovali sústavné vzdelávanie v zmysle Pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci
sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax prijatých Profesijnou radou dňa 6.4.2018.
Podľa zistených informácií sústavné vzdelávanie zdokladovala iba jedna držiteľka povolenia, pričom k 24.10.2019,
kedy boli zvolení noví členovia Profesijnej rady, malo túto povinnosť 8 držiteľov povolenia na výkon samostatnej
praxe SP (viď tabuľka nižšie)
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Evidenčné
číslo
SP0001
SP0002
SP0003
SP0004
SP0005
SP0006
SP0007
SP0008
SP0009
SP0010

Titul, meno, priezvisko
držiteľa povolenia
PhDr. Ida Želinská
PhDr. Gabriela Zaťková
PhDr. Jozef Dub
PhDr. František Drozd
Mgr. Erika Molnárová
Mgr. Monika Stašíková
PhDr. Dušan Kasenčák
Mgr. Andrej Remšík
Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
PhDr. Katarína Kohútiková

Dátum udelenia
povolenia
22.3.2016
23.3.2017
9.3.2018
6.4.2018
10.8.2018
10.8.2018
1.10.2019
1.10.2019
25.6.2020
11.9.2020

Povinnosť zdokladovania
vzdelávania / splnenie povinnosti
áno / áno
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
áno / nie
nie / nie
nie / nie

Úloha č. 8: Overiť u bývalej predsedníčky Profesijnej rady, pani Mgr. Petry Závackej, či Profesijná rada vyzvala
príslušných držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP k zdokladovaniu sústavného vzdelávania
pre potreby prvého hodnotenia v zmysle Pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych
pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax prijatých profesijnou radou dňa 6.4.2018.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady
Termín: do 9.10.2020
Úloha č. 9: Osloviť držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP a vyzvať ich k zdokladovaniu sústavného
vzdelávania pre potreby prvého hodnotenia v zmysle Pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci
sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax prijatých Profesijnou radou dňa 6.4.2018.
Zodpovední: predsedníčka a poverení členovia Profesijnej rady
Termín: do 3.12.2020
4. Ujasnenie si práv a povinností sociálnych pracovníkov, ktorým bolo udelené povolenie na výkon samostatnej
praxe sociálneho pracovníka a ujasnenie si úloh a povinností profesijnej rady vo vzťahu k udeľovaniu povolenia
a sledovania naplnenia zákonných povinností
Následne prítomní členovia Profesijnej rady diskutovali o právach a povinnostiach držiteľov povolenia a navrhli
osloviť všetkých držiteľov s cieľom získať spätnú väzby na výkon samostatnej praxe a overiť splnenie zákonných
povinností pri získaní akreditácie na vybrané odborné činnosti.
Úloha č. 10: Osloviť držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP a získať spätnú väzby na výkon samostatnej
praxe a overiť splnenie zákonných povinností pri získaní akreditácie na vybrané odborné činnosti.
Zodpovední: predsedníčka a poverení členovia Profesijnej rady
Termín: do 3.12.2020
Úloha č. 11: Osloviť MPSVaR SR a dohodnúť postup vydávania povolení na výkon samostatnej praxe SP a kontroly
splnenia zákonných povinností u žiadateľov, ktorí potrebujú následnú akreditáciu na výkon vybraných odborných
činností.
Zodpovední: predsedníčka Profesijnej rady, štatutárny orgán komory
Termín: do 3.12.2020
Úloha č. 12: Potreba aktualizovať príručku pre držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe SP.
Zodpovední: predsedníčka a členovia Profesijnej rady
Termín: do 3.12.2020
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5. Príprava materiálov na Snem – Návrhy Profesijnej rady na sústavné vzdelávanie SP, Výskum o SP
od prof. PaedDr. Milana Schavela, PhD., Správa o činnosti, Model komplexnej starostlivosti a memorandum
o medzirezortnej spolupráci.
V rámci tohto bodu rokovania prítomní členovia Profesijnej rady prebrali jednotlivé vstupy, ktoré plánuje mať
Profesijná rada na zasadnutí snemu Slovenskej komory SP a ASP. Pán prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. oboznámil
prítomných členov s výsledkami prieskumu zameraného na Profesijný a spoločenský status sociálnych pracovnikov,
rozdiskutovaný bol Model komplexnej starostlivosti, ako aj možné formy jeho prezentácie rôznym cieľovým
skupinám (naplnenie úlohy č. 1 zadanej na poslednom zasadnutí Profesijnej rady dňa 12.8.2020).
Úloha č. 13: Vypracovať draft memoranda o medzirezortnej spolupráci.

Termín: do 3.12.2020

6. Ujasnenie kompetencií asistentov sociálnej práce a kompetencií sociálnych pracovníkov
V rámci tohto bodu rokovania Mgr. Martina Gymerská otvorila diskusia na tému kompetencií asistentov sociálnej
práce a kompetencií sociálnych pracovníkov, nakoľko túto problematiku rieši v rámci zastupovania komory
v Sektorovej rade pre zdravotníctvo a sociálne služby pri vytváraní národných štandardov zamestnaní. Prítomní
členovia profesijnej rady sa zhodli na tom, že je potrebné opierať sa o Vyhlášku Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (študijný
odbor 33. Sociálna práca) a príslušnú legislatívu upravujúcu výkon sociálnej práce.
Úloha č. 14: Zaslať členom Profesijnej rady podklady o kompetenciách asistentov sociálnej práce a kompetenciách
sociálnych pracovníkov na pripomienkovanie.
Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Gymerská
Termín: do 9.10.2020
5. Rôzne
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. informoval o iniciatíve v rámci zabezpečenia finančných zdrojov pre fungovanie
komory v súvislosti s novelou zákona o dotáciách, ktorú ma predkladať MPSVR SR v tomto období.

V Bratislave, 25.9.2020

Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

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

Overili:
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

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

Mgr. Katarína Mažárová

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

Prílohy:
1) Program zasadnutia;
2) Správa zo stretnutia zástupcov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
s pracovníkmi Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 10.09.2020;
3) Zápisnica z rokovania per rollam o udelení povolenia na výkon samostatnej praxe SP zo dňa 11.9.2020;
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