
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov 

a asistentov sociálnej práce ( ďalej len „DK SKSPaASP“), konaného dňa 11. februára 

2020 v priestoroch Neziskovej organizácie Trojlístok, Konštantínova 3, v Prešove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Informácia o procedúre prevzatia agendy Disciplinárnej komisie SKSPaASP 

a vyplývajúce úlohy. 

3. Informácia o zasadnutí Dozornej rady SKSPaASP zo dňa 14.1.2020 a vyplývajúce úlohy. 

4. Informácia o zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP zo dňa 31.1.2020 a vyplývajúce 

úlohy. 

5. Záver zasadnutia. 

 

 

K bodu 1 

 

Zasadnutie disciplinárnej komisie otvorila predsedníčka DK SKSPaASP doc. PhDr. Denisa 

Šoltésová, PhD. privítaním prítomných. Zároveň konštatovala, že DK SKSPaASP  je 

uznášania schopná,  preto navrhla zmenu programu zasadnutia, a to nasledovne:  

- vypustiť bod 4 (hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0), 

- zaradiť bod 4: Disciplinárne konanie – procedúry a postupy (hlasovanie: za: 4, 

proti: 0, zdržal sa: 0), 

- bod 5: Návrhy na disciplinárne konanie (hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0), 

- bod 6: Voľba disciplinárneho výboru na disciplinárne konanie (hlasovanie: za: 4, 

proti: 0, zdržal sa: 0), 

- bod 7: Neplatenie členských príspevkov - postupy konania (hlasovanie: za: 4, proti: 

0, zdržal sa: 0), 

- bod 8: Iné (hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0). 

- bod 9: Záver zasadnutia. 

Hlasovanie za program ako celok (za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0). 

Disciplinárna komisia rokovala podľa schválených bodov zasadnutia.  

 

 

K bodu 2  

V tomto bode predsedníčka DK SKSPaASP doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. informovala o 

zasadnutí DK SKSPaASP, konaného dňa 16. januára 2020 na Mokrohájskej ul. v Bratislave. 

Taktiež uviedla, že vyzvala predsedníčku komory, aby sa vyjadrila k odovzdávaniu agendy 

DK komisie komory v období pred poslednými voľbami. Predsedníčka komory sa vyjadrila, 

že v období jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky jej nikto neodovzdal agendu. Povedala, že 

nikto jej neodovzdal vôbec žiadnu agendu. Ďalej informovala o prevzatej a neprevzatej  

agende: 

Prevzatá agenda (spisová dokumentácia disciplinárneho konania):  

1. Disciplinárne konanie zo dňa 19.11.2017 prevzaté 23.11.2017- oznámenie o zamietnutí 

odvolania 2017/AG4-01 zo dňa 29.9.2017 prevzaté 3.10.2017. 

2. Spisový obal 2016/AG1-01 evidovaný 12.9.2016. 



3. Spisový obal 2015/AG1-01 zo dňa 14.10.2015. 

4. Podnet na začatie disciplinárneho konania 2016/11/PO-13 zo dňa 7.11.2016 prijatý 

18.11.2016 odpoveď na podnet na podnet 2012/PO-01 zo dňa 7.12.2016, odoslané 

8.12.2016. 

5. Spisový obal 2017/AG4-01 zo dňa 8.3.2017, priložený USB kľúč. 

6. Návrh na začatie disciplinárneho konania č. 2017/AG4-01, evid. č. 001 až 028,   č. 

030,  s prílohami. 

7. Dokumentácia vyžiadaná v spojitosti s disciplinárnym konaním voči členovi komory 

Bc. Mgr. P.T. zo dňa 26.9.2017., prijatá 27.9.2017. 

Neprevzatá agenda:  

1. Podnet na začatie disciplinárneho konania voči vybraným členom komory, ktorí si 

neplnia členské príspevky zo dňa 6.12.2018 

2. Zasadnutie disciplinárnej komisie 9.10.2017 

3. Podnet na začatie disciplinárneho konania voči vybraným členom komory, ktorí si 

neplnia členské príspevky zo dňa 29.9.2017 

4. Disciplinárne konanie – Nadežda Šurgová – zo dňa 21.11.2017 

 

V rozprave vystúpila PhDr. D. Štiavnická, PhD., MBA, DiS., ktorá ozrejmila niektoré 

aspekty fungovania DK SKSPaASP počas uplynulého volebného obdobia. Podobne, Mgr. 

B. Horváthová vystúpila s otázkou ohľadom reálnych dôsledkov plynúcich z nefunkčnosti 

DK SKSPaASP. Zároveň navrhla, ako bolo diskutované aj na zasadnutí DR SKSPaASP, 

aby členky a členovia komory, ktorí pochybili, nemohli v nasledujúcich obdobiach 

kandidovať a byť volení do volených orgánov.  

PhDr. Mgr. G. Šostáková informovala o nízkej aktivite DK SKSPaASP, ich nedostatočnej 

vzájomnej komunikácii, prebiehajúcej kontrole, ktorú realizuje DR SKSPaASP. 

Predpokladá, že dôsledky nefunkčnosti DK SKSPaASP sa môžu po kontrole ukázať.  

Doc. PhDr. D. Šoltésová, PhD. navrhla riešiť uvedené formálnou cestou, aby boli dodržané 

povinnosti vyplývajúce z členstva v komore a členstva vo volenom orgáne.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené k bodu 2 vzišla nasledovná úloha. 

 

Úloha č. 1 

Písomne oznámiť listom predsedníčke predstavenstva v zmysle Čl. 2 bod 1 písm. c) 

Disciplinárneho poriadku SKSPaASP nekonanie v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z  

funkcií bývalou predsedníčkou a podpredsedníčkou DK SKSPaASP. 

T: 14.2.2020      Z: predsedníčka disciplinárnej komisie 

 

 

K bodu 3  

V tomto bode predsedníčka Dozornej rady SKSPaASP PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková 

informovala o: 

- zasadnutí Dozornej rady SKSPaASP, konaného dňa 14.1.2020, v Neziskovej 

organizácii Trojlístok v Prešove, 

- procese preberania agendy Dozornej rady komory z minulých rokov, 

- prejednaní zistení a prijímaní opatrení, 

- o platnosti záverov Snemu SKSPaASP zo dňa 24.10.2019, 

- prijatí uznesenia o zodpovednosti za stav, ktorý sa udial na sneme, 

-  účasti na zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP, konaného dňa 18.12.2019 

v Bratislave, 



- podaní návrhov na začatie disciplinárneho konania: 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, 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, PhDr. 

Oľgu Jarošovú, PhD., predsedníčku 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 

 

 

K bodu 4 

V tomto bode predsedníčka DK SKSPaASP prítomných oboznámila s: 

- Disciplinárnym poriadkom SKSPaASP, 

- transparentnými procedúrami a postupmi  disciplinárneho konania, 

- doručeným návrhmi na začatie disciplinárneho konania (viď v bode 3). 

Ďalej poukázala: 

- na dôležitosť Čl. 3 bod 8 Disciplinárneho poriadku SKSPaASP, cieľom ktorého je 

konať v súlade s predpismi (nie však trestať, niekedy stačí iba prerokovať) 

- z hľadiska návrhov na začatie disciplinárneho konania v súlade s Čl. 4 bod 3 

citovaného poriadku (ak si člen neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii) 

Upozornila: 

- na používanie disciplinárnych opatrení v prípade, ak začne disciplinárne konanie, toto 

používanie je potrebné považovať za kľúčové, 

- že DK SKSPaASP nemá k dispozícii pečiatku disciplinárnej komisie (Čl. 10 bod 6 

písm. a) Disciplinárneho poriadku SKSPaASP – náležitosti rozhodnutia) 

 

Úloha č. 2 

Požiadať predsedníčku komory o vyhotovenie a dodanie pečiatky disciplinárnej komisie 

komory pre účely rozhodovacej činnosti. 

T: 12.2.2020      Z: predsedníčka disciplinárnej komisie 

 

 

K bodu 5 

V tomto bode predsedníčka komisie informovala o návrhoch na začatie disciplinárneho 

konania v počte 3, ktoré jej boli doručené dňa 10.2.2020. Ide o tieto návrhy:  

1. PhDr. J. V, PhD., bývalý podpredseda SKSPaASP – nečinnosť funkcie 

2. PhDr. O. J, PhD., predsedníčka SKSPaASP - nedodržanie štatútu a ostatných 

vnútorných predpisov komory 

3. Mgr. L. B., bývalý predseda Dozornej rady SKSPaASP – nečinnosť dozornej rady 

a porušenie vnútorných predpisov. 

Z vyššie uvedeného DK SKSPaASP v rámci disciplinárneho konania bude postupovať  

v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s internými smernicami SKSPaASP. 

  

K bodu 6  

V tomto bode predsedníčka komisie oznámila  potrebu zriadiť  disciplinárny výbor pre účely 

disciplinárneho konania a počet jeho členov. Disciplinárna komisia sa jednohlasne zhodla, že 

disciplinárny výbor bude vymenovaný zo všetkých členov DK SKSPaASP s tým, že sa bude 

zvažovať otázka zaujatosti (Čl. 6 Disciplinárneho poriadku). 



Predsedníčka komisie zriadila disciplinárny výbor v zložení všetkých členov DK SKSPaASP, 

za predsedníčku disciplinárneho výboru bola zvolená PhDr. Zuzana Jurčová, PhD,, MBA a za 

zapisovateľku Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. Zároveň 

sa prítomní dohodli, že všetky relevantné skutočnosti sa budú oznamovať všetkým členom 

disciplinárneho konania. 

Z vyššie uvedeného vzišli nasledovné úlohy: 

 

Úloha č. 3 

Oznámiť zriadenie  disciplinárneho výboru členom DK SKSPaASP, účastníkom konania 

a predsedovi predstavenstvu komory. 

T: 12.2.2020      Z: predsedníčka DK SKSPaASP 

 

Úloha č. 4 

Písomne upovedomiť účastníkov konania o začatí disciplinárneho konania. 

T: 12.2.2020      Z: predsedníčka DK SKSPaASP 

 

Úloha č. 5 

Zaslať písomnú výzvu účastníkom disciplinárneho konania spolu s kópiou návrhu, lehotou do 

14 dní na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a upozornením na právne následky 

nedoloženia dôkazov. 

T: 12.2.2020      Z: predsedníčka disciplinárneho výboru  

 

Úloha č. 6 

Zaslať písomnú výzvu predsedníčke Dozornej rady SKSPaASP PhDr. Mgr. Gabriele 

Šostákovej k doloženiu listinných dôkazov z dôvodu prerušeného konanie. 

T: 12.2.2020      Z: predsedníčka DK SKSPaASP 

 

 

 

K bodu 7  

V tomto bode predsedníčka komisie uviedla, že aktuálny zoznam neplatičov členských 

príspevkov je možné zrealizovať po termíne zaplatenia členského príspevku, t. j. po 31. marci 

2020. Ďalej uviedla, že v apríli 2020 v zmysle Čl. 3 Internej smernice č. OCK/3-2016 požiada 

v spolupráci s tajomníkom komory o vyhotovenie zoznamu členov komory, ktorí si riadne 

a včas nezaplatili členské príspevky. 

 

 

K bodu 8  

V tomto bode programu predsedníčka DK navrhla, aby pozvánky na zasadnutie DK 

SKSPaASP boli zasielané všetkým predsedom volených orgánov komory. Za tento návrh 

hlasovali nasledovne: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

V súvislosti s Internou smernicou Organizácia zasadnutí volených orgánov SKSPaASP v Čl. 

5 bod 9 vzišla diskusia o vypracovaní návrhu uznesenia, jeho doručení, atď. Z uvedeného 

vzišla nasledovná úloha: 

 

Úloha č. 7 

Požiadať Predsedníctvo komory o právny výklad Čl. 5  bodu 9 Internej smernice č. OCK/ 3-

2016 Organizácia zasadnutí volených orgánov SKSPaASP, resp. vypustenia bodu 9. 

T: 12.2.2020      Z: predsedníčka DK SKSPaASP 

 



 

K bodu 9  

V závere predsedníčka  poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončila. 

Zároveň zdôraznila, že členovia disciplinárnej komisie komory sú pripravení konať v zmysle 

platných právnych predpisov a zasadnutia komisie dosahujú zreteľný a trvalý prínos.  

 

 

V Prešove, dňa 11.2.2020 

 

 

 

Zapísala: 

PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA 

 

Overili:  

PhDr. Jozef Dub 

Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. 

 

 


