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sociálnych pracovníkov
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ZASADNUTIE DOZORNEJ RADY SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH
PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE

Miesto konania: Prešov, Konštantínova 3, Trojlístok, n. o.
Termín: 14. januára 2020 o 9:00 hod.

Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Informácia o procese preberania agendy Dozornej rady SKSPaASP z minulých rokov
3) Prejednanie zistení a prijímanie opatrení
4) Informácia o účasti na zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP dňa 18. decembra 2019
v Bratislave
5) Prejednanie zistení a prijímanie opatrení
6) Plán činnosti Dozornej rady SKSPaASP na rok 2020
7) Záver zasadnutia

PhDr. Mgr. Gabriela Šotáková
predsedníčka Dozornej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY SLOVENSKEJ KOMORY
SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE

Prítomné a prítomný:
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, predsedníčka Dozornej rady SKSPaASP
PhDr. Mária Solčanská, podpredsedníčka Dozornej rady SKAPaASP
Mgr. Emília Revajová Bujňáková
Pozvané osoby:
PhDr. Jozef Dub
Mgr. Beáta Horváthová
PhDr. Zuzana Jurčová
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Poverená zapisovaním:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Poverené overením zápisnice:
PhDr. Mária Solčanská
Mgr. Emília Revajová Bujňáková

1) Otvorenie zasadnutia
Program zasadnutia Dozornej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce (ďalej „DR SKSPaASP“) otvorila predsedníčka DR SKSPaASP, PhDr. Mgr. G.
Šostáková. Na úvod privítala a predstavila prítomných a poďakovala aj za prítomnosť pozvaných.
Zároveň zdôvodnila význam zamerania a programu zasadnutia a určila zapisovateľku a overovateľky
zápisnice zo zasadnutia. Zahájila zasadnutie konštatovaním o uznášaniaschopnosti DR SKSPaASP
(počet prítomných členiek 3). Zároveň informovala, že počas hlasovania DR SKSPaASP môžu byť
prítomné všetky osoby.
Predsedníčka otvorila rozpravu o návrhu programu. V rozprave vystúpila PhDr. Mgr. G.
Šostáková. Navrhla zaradiť do programu nový bod, a to platnosť záverov Snemu SKSPaASP. Uvedené
predkladajúca zdôvodnila tým, že Správa o hospodárení SKSPaASP v roku 2018, ktorá bola prednesená
na Sneme SKSPaASP dňa 24. októbra 2019, nebola spracovaná a predložená v súlade so Štatútom
a vnútornými predpismi SKSPaASP. PhDr. Mgr. G. Šostáková sa domnieva, že došlo k porušeniu Štatútu
a vnútorných predpisov a zároveň k uvedeniu členiek a členov SKSPaASP do omylu tým, že boli
nepravdivo informovaní. Správa bola prezentovaná Mgr. Ladislavom Babuščákom a hlasovanie o jej
prijatí bolo na základe pokynu PhDr. Mgr. Oľgy Jarošovej, PhD. Tento bod navrhla zaradiť do programu
ako v poradí štvrtý.
PhDr. Mgr. G. Šostáková požiadala prítomné členky DR SKSPaASP o hlasovanie vo veci
doplnenia programu.
Výsledky hlasovania: za 3, proti 0, zdržala sa hlasovania 0.
Na základe hlasovania bol bod zaradený do programu zasadnutia DR SKSPaASP.
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2) Informácia o procese preberania agendy DR SKSPaASP z minulých rokov
PhDr. Mgr. G. Šostáková informovala o zasadnutí DR SKSPaASP dňa 25. novembra 2019, kedy
bola zvolená predsedníčka a podpredsedníčky voleného orgánu a zároveň spresnený termín
nasledujúceho, v poradí druhého zasadnutia DR SKSPaASP. Programom druhého zasadnutia bolo
protokolárne prevzatie agendy bývalej DR SKSPaASP. O zabezpečenie zasadnutia požiadala
predsedníčku SKSPaASP elektronickou poštou.
PhDr. Mgr. G. Šostáková informovala o procese preberania agendy, ako je zaznamenaný aj
v Protokole z odovzdania a prevzatia agendy DR SKSPaASP zo dňa 11. decembra 2019 v Bratislave.
Uviedla, že agenda nebola odovzdaná kompletne, v súlade s vnútornými prepismi SKSPaASP. O týchto
zisteniach informovala zasadnutie Predstavenstva SKSPaASP dňa 18. decembra 2019. Išlo najmä o tieto
zistenia: Správu o hospodárení SKSPaASP v roku 2018 pripravil a prezentoval Mgr. L. Babuščák bez
poverenia; kontrola bola vykonaná bez poverenia; inventarizačná komisia (hoci v zápise sa uvádza, že
časť inventarizácie bola realizovaná, úloha nie je však ukončená) bola ustanovená v rozpore so Štatútom
a vnútornými predpismi. Vzhľadom na uvedené sa PhDr. Mgr. G. Šostáková domnieva, že správa nie je
hodnoverná a nebola predstavená relevantnou osobou. Na procese preberania agendy zároveň došlo
k tomu, že dokumenty, ktoré mali byť predmetom preberania, neboli doložené. Aj z tohto dôvodu nebola
zápisnica z daného aktu zverejnená na webovom sídle SKSPaASP.
PhDr. Mgr. G. Šostáková tiež uviedla, že nedošlo k preskúmaniu výročných správ za
predchádzajúce 2 roky, ani ďalších vnútorných predpisov. Informovala, že za rok 2018 je síce výročná
správa zverejnená, aj bol vykonaný audit, avšak nezodpovedá požiadavkám. Uvedené konštatuje aj
auditor vo svojom vyhlásení: nezistil neekonomické alebo nesprávne použitie finančných prostriedkov,
ale plnú kontrolu nemohol realizovať, lebo do ukončenia práce mu nebola doručená plná a finálna verzia
výročnej správy. V roku 2019 bolo obdobie, kedy SKSPaASP fungovala bez tajomníčky i účtovníčky.
Problémom je aj fakt, že výberové konanie na účtovnícke služby realizoval Mgr. L. Babuščák, ktorý na
uvedený úkon nebol oprávnený. Tiež informovala, že doposiaľ neboli realizované oficiálne preberacie
procedúry vzhľadom na zmenu vo vedení SKSPaASP, ako vyplynulo z odpovede predsedníčky
SKSPaASP na otázku, z akého dôvodu nie sú k dispozícii preberacie protokoly z minulosti, hoci výročné
správy uvádzajú inak. Tieto fakty, podľa PhDr. Mgr. G. Šostákovej, vyžadujú hľadanie riešení. Je
presvedčená, že pri pokračovaní v činnosti DR SKSPaASP je nevyhnutné realizovať hĺbkovú kontrolu
pred účtovnou závierkou a podaním daňového priznania za rok 2019. K bodu neboli podané návrhy.
K bodu 2 DR SKSPaASP nebolo navrhnuté uznesenie.

3) Prejednanie zistení a prijímanie opatrení
Po úvodnom slove predsedníčka DR SKSPaASP, PhDr. Mgr. Šostáková, vyzvala k rozprave.
Mgr. B. Horváthová – ako bývalá členka DR SKSPaASP, identifikovala viaceré nedostatky v činnosti
bývalej DR SKSPaASP, vyjasnila niektoré okolnosti ohľadom popísaných nedostatkov činnosti
SKSPaASP, zároveň potvrdila realizáciu zákonom vyžadovaných úkonov. Upozornila na nízku účasť
volených členov a členiek na činnosti DR SKSPaASP. Príčiny nedostatkov vníma hlavne v súvislosti
s pracovnou zaneprázdnenosťou, nepripravenosťou na výkon, nejednoznačnými podmienkami
a neznalosťou, nie vo vzťahu k úmyslu. Zdôraznila význam SKSPaASP pre sociálnych pracovníkov.
Podstatou fungovania je dodržiavanie normatívov. Pre budúcnosť je potrebné uzavrieť veci z minula,
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nastaviť jasné pravidlá a vyžadovať zodpovedné konanie. Navrhla riadne stretnutie DR a Predstavenstva
SKSPaASP, aby boli tieto zistenia prediskutované a prijaté závery.
Mgr. E. Revajová Bujňáková – podporuje význam a činnosť SKSPaASP. Očakáva ale reálnu pomoc. Na
konštatované nedostatky nahliada ako na dôsledky neznalosti, nie úmyslu. Vyzýva k prijatiu opatrení, aby
komora fungovala, bola reálnym partnerom MPSVaR SR a iným subjektom. Je však potrebné venovať
pozornosť prítomnosti a budúcnosti, ako jednať zodpovedne a v súlade s predpismi, aby volené orgány
komory spoločne podporovali status sociálneho pracovníka, nie sústrediť sa na tých, ktorí už v komore
možno ani nie sú.
PhDr. J. Dub – súhlasí, že mnohé nedostatky sú zrejmé a je potrebné dodržiavať stanovené pravidlá. Je
nevyhnutné, aby sa volené orgány stretávali a pracovali podľa vnútorných predpisov, aby mohli byť
reálnymi zástancami všetkých sociálnych pracovníkov.
PhDr. M. Solčanská – popísala situáciu aj ako ju vnímala počas svojho pôsobenia v DR SKSPaASP
v minulosti. Svoju činnosť v DR SKSPaASP chcela vykonávať zodpovedne, podľa platných predpisov
vrátane Štatútu SKSPaASP, avšak predseda DR ju odmietol, že pomoc nie je potrebná.
PhDr. Mgr. G. Šostáková poďakovala za vystúpenia. Je presvedčená, že „reštart“ v komore nastal, ale
hrubú čiaru za všetkým nemožno urobiť, je nevyhnutné mať jasno v činností a výsledkoch za roky 2018
a 2019. Rovnako je nevyhnutné prijať zodpovednosť za nedostatky a za stav, ktorý sa na sneme na jeseň
2019 udial. Nie je adekvátne odvolávať sa na pracovnú zaneprázdnenosť, chyby začiatočníkov, prácu bez
nároku na odmenu po rokoch fungovania komory. Pre členku a člena voleného orgánu je samotné
členstvo cťou. Členstvom sa zvyšuje sociálny status, lebo nie hocikto je zvolený, buduje sa sociálny
kapitál, realizuje sa činnosť v prospech profesie, a to sú benefity, ktoré ona sama vníma. Pritom však za
DR SKSPaASP prehlasuje, že sa budú snažiť postupovať v prospech SKSPaASP, nie poškodiť. Môžu sa
pokúsiť spoločne hľadať cesty, ako v spolupráci s MPSVaR SR nájsť finančné prostriedky na podporu
činnosti SKSPaASP, ale samotná činnosť, vrátane hospodárenia, SKSPaASP v prvom rade musí byť
efektívna.
K bodu 3 DR SKSPaASP nebolo navrhnuté uznesenie.

4) Platnosť záverov Snemu SKSPaASP
PhDr. Mgr. G. Šostáková sa, vzhľadom na už uvedené, domnieva, že platnosť záverov snemu je
diskutabilná. Vníma aj zodpovednosť predsedníčky SKSPaASP, ktorá snem pripravovala a vykonala akt
hlasovania. Je adekvátne sa ospravedlniť zúčastneným členkám a členom snemu a priznať zodpovednosť.
Ak je to možné, je nevyhnutné zabezpečiť nové hlasovanie o dokumentoch za rok 2018 po predložení
relevantnej správy DR SKSPaASP. Tiež navrhuje prijatie zodpovednosti Mgr. L. Babuščáka a podanie
návrhu na disciplinárne konanie v súvislosti s jeho konaním bez formálneho poverenia.
Po uvedení do bodu zasadnutia PhDr. Mgr. Šostáková, vyzvala k rozprave.
Mgr. Horváthová – navrhla interné riešenia, ktoré nepoškodia komoru, nie postihovanie ľudí. Obáva sa aj
o ďalší pokles záujmu o účasť vo volených orgánoch. Napadnúť závery zo snemu by viedlo k jeho
neplatnosti. Je za zverejnenie zápisnice s návrhmi na disciplinárne konanie, zároveň je za stretnutie
Predstavenstva a volených orgánov za účelom pomenovania vecí a usmernenia postupov do budúcnosti.
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Mgr. Revajová Bujňáková – sa prikláňa k pozornosti zameranej na rok 2019. Súhlasí so stretnutím
predsedov a členov volených orgánov, pomenovať identifikované nedostatky, informovať o nasledujúcich
postupoch a doplniť vnútorné predpisy. Navrhuje, aby členka alebo člen komory, ktorý v minulosti takto
pochybil, nemohol byť znova nominovaný do volených orgánov. Zdôraznila, že skôr išlo o opomenutie,
než úmysel.
PhDr. M. Solčanská – súhlasí s interným postupom, nie vracať sa do minulosti, ale radšej stretnutie
predsedov, príp. iných členov volených orgánov za účelom oboznámenia s formálnymi postupmi
a nadväznosťou činnosti jednotlivých orgánov. Zdôraznila nevyhnutnosť úzkej spolupráce, úpravu
vnútorných smerníc, aj napr. nemožnosť byť volený do orgánov komory v prípade disciplinárneho
opatrenia v minulosti.
Doc. PhDr. D. Šoltésová, PhD. – informovala o postupoch Disciplinárnej komisie SKSPaASP.
PhDr. Mgr. G. Šostáková – rešpektuje názor iných, je presvedčená o nevyhnutnosti prijať zodpovednosť,
riešiť nedostatky disciplinárne, lebo každý rok chýba vecný, časový a finančný rámec aktivít volených
orgánov. Bez opatrení nebude vec braná vážne. Pochybila predsedníčka, predstavenstvo a dozorná rada.
Voči nim by mal byť podaný návrh na disciplinárne konanie. Pri analýze zápisníc je zrejmé, koho komora
podporuje, chýbajú však informácie, či je to potrebné a hlavne efektívne a ako príklad uvádza zdĺhavé
riešenie záležitostí, ktoré už sú predmetom vnútorných smerníc. Je nevyhnutné vrátiť sa k roku 2018, lebo
aktuálna DR SKSPaASP zodpovedá za plnenie prijatých úloh a uznesení snemu komory.
PhDr. Mgr. G. Šostáková navrhla prijať uznesenie o prijatí zodpovednosti za stav, ktorý sa na sneme
udial. A to prijatie zodpovednosti predsedníčky, ktorá snem ako celok viedla, spolu s predstavenstvom ho
pripravovala, vykonala akt hlasovania. Zároveň by sa predsedníčka vhodným spôsobom mala
ospravedlniť členom snemu, ktorí sa zúčastnili, s priznaním zodpovednosti. Tiež navrhla prijať uznesenie
o návrhu na disciplinárne konanie voči p. Mgr. L. Babuščákovi.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 1: „Dozorná rada SKSPaASP sa uzniesla, že v termíne najneskôr do 31. januára 2020
vykoná kontrolu hospodárenia SKSPaASP za rok 2018“.
Hlasovanie: 3 osoby za, 0 osôb proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Uznesenie č. 2: „Dozorná rada SKSPaASP sa uzniesla, že bude podávať návrh na začatie na
disciplinárneho konania na p. Mgr. Ladislava Babuščáka, bývalého predsedu Dozornej rady SKSPaASP
z dôvodu porušenia povinnosti členov komory, konkrétne za nedodržanie štatútu a ostatných vnútorných
predpisov komory, podľa Čl. 2, ods. 1) písm. b) Disciplinárneho poriadku SKSPaASP“.
Hlasovanie: 3 osoby za, 0 osôb proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Uznesenie č. 3: „Dozorná rada SKSPaASP sa uzniesla, že bude podávať návrh na začatie na
disciplinárneho konania na p. PhDr. Jozefa Vorobela, PhD., bývalého podpredsedu SKSPaASP z dôvodu
porušenia povinnosti členov komory, konkrétne za nedodržanie štatútu a ostatných vnútorných predpisov
komory, podľa Čl. 2, ods. 1) písm. b) Disciplinárneho poriadku SKSPaASP“.
Hlasovanie: 3 osoby za, 0 osôb proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Uznesenie č. 4: „Dozorná rada SKSPaASP sa uzniesla, že bude podávať návrh na začatie na
disciplinárneho konania na p. PhDr. Oľgu Jarošovú, PhD., predsedníčku SKSPaASP z dôvodu porušenia
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povinnosti členov komory, konkrétne za nedodržanie štatútu a ostatných vnútorných predpisov komory,
podľa Čl. 2, ods. 1) písm. b) Disciplinárneho poriadku SKSPaASP“.
Hlasovanie: 2 osoby za, 1 osoba proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

5) Informácia o účasti na zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP dňa 18. decembra 2019
v Bratislave
PhDr. Mgr. G. Šostáková stručne informovala o zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP, ktoré sa
konalo 18. decembra 2019, špecificky o bodoch č. 1 a 4. Bodom č. 1 programu zasadnutia bolo
Prerokovanie Správy Dozornej rady a prijatie opatrení. Na tomto zasadnutí PhDr. Mgr. G. Šostáková
oznámila predpoklad irelevantnosti správy z vykonanej kontroly predchádzajúcej DR SKSPaASP,
ktorá bola vykonaná Mgr. L. Babuščákom dňa 16. októbra 2019 z dôvodu rozporu so Štatútom
SKSPaASP. Namietala nevykonanie auditu za rok 2018. Následne požiadala o vykonanie hĺbkovej
kontroly hospodárenia SKSPaASP podľa § 22 písm. a), bod 3. zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej
práci (...) za rok 2018 do 31.1.2020 a za rok 2019 do 29.2.2020. Predstavenstvo komory pripraví
doklady o hospodárení komory. Za túto úlohu sú zodpovedné predsedníčka, tajomníčka
a predsedníčka DR SKSPaASP.
Bodom č. 4 v programe zasadnutia bolo Prevzatie ekonomickej agendy DR SKSPaASP. PhDr.
Mgr. G. Šostáková, ako predsedníčka DR SKSPaASP požiadala o chronologické spísanie dátumov
preberania ekonomickej agendy ku kontrole. Za úlohu sú zodpovedné predsedníčka a tajomníčka
SKSPaASP, a to do 20. januára 2020.

6) Prejednanie zistení a prijímanie opatrení
Po rozprave DR SKSPaASP bolo formulované uznesenie: „Dozorná rada SKSPaASP sa uzniesla,
že bude iniciovať stretnutie Predstavenstva SKSPaASP a predsedníčok volených orgánov SKSPaASP,
a to najneskôr do 29. februára 2020 za účelom oboznámenia s výsledkami vykonanej kontroly a so
zámerom spoločného dohodnutia postupu SKSPaASP“.
Hlasovanie: 3 osoby za, 0 osôb proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Z rozpravy o uznesení vyplynula úloha:
„Dozorná rada vykoná revíziu vnútorných predpisov SKSPaASP z dôvodu zistenia prípadných
nezrovnalostí a návrhu potrebných doplnení v termíne do 30. júna 2020“.
Zodpovedná za úlohu: Dr. Mgr. G. Šostáková.

7) Plán činnosti Dozornej rady SKSPaASP na rok 2020
Na základe diskusie DR SKSPaASP bol dohodnutý plán práce.
A) Vykonanie kontroly činnosti a hospodárenia SKSPaASP za rok 2018 (do 31. januára 2020)
B) Vykonanie kontroly činnosti a hospodárenia SKSPaASP za rok 2019 (do 29. februára 2020)
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C) Spracovanie návrhu revízie vnútorných predpisov (do 30. júna 2020).
D) Zasadnutia Dozornej rady SKSPaASP sa budú konať minimálne raz za štvrťrok.
E) Predsedníčka Dozornej rady SKSPaASP požiada predsedníčku Predstavenstva SKSPaASP, aby
členky Dozornej rady SKSPaASP boli prizývané na každé zasadnutie Predstavenstva SKSPaASP.
8) Záver zasadnutia
Predsedníčka DR SKSPaASP, PhDr. Mgr. G. Šostáková, poďakovala prítomným za účasť a aktívny
prístup a ukončila zasadnutie DR SKSPaASP.

Zapísala:
doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Overili:
Mgr. Emília Revajová Bujňáková
PhDr. Mária Solčanská
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