
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 23. júna 2020 

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

 

Účasť: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia.  

2. Neplatenie členského. 

3. Aktuálne disciplinárne konania. 

4. Plnenie povinností členky, člena voleného orgánu. 

5. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SKSPaASP. 

6. Záver zasadnutia. 

 

 

K bodu 1 

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

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

uznášaniaschopná, preto navrhla postupovať podľa Čl. 3, ods. 2 Rokovacieho poriadku 

SKSPaASP a podľa Čl. 5, ods. 5 Internej smernice č. OCK / 3-2016 Organizácia zasadnutí 

volených orgánov SKSPaASP podľa ktorých v prípade neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny 

členov orgánu komory s hlasovacím právom sa zasadnutie preruší a do tridsiatich minút 

predseda alebo ním poverený člen orgánu komory zvolá náhradné rokovanie. Toto rokovanie 

je uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte zvolených členov orgánu komory s hlasovacím 

právom. 

  

Od 10:10 hod. začalo náhradné rokovanie Disciplinárnej komisie SKSPaASP, ktoré bolo 

uznášaniaschopné. 

 

Za zapisovateľku bola určená Doc. Dr. D. Šoltésová, PhD., zápisnicu overia Dr. Z. Jurčová, 

PhD., MBA a Dr. J. Dub.  

 

Následne predsedníčka DK SKSPaASP, Doc. Dr. D. Šoltésová, PhD., otvorila rozpravu 

o návrhu programu zasadnutia. Počas rozpravy neboli navrhnuté zmeny v programe. 

Program ako celok bol prijatý v pôvodnej verzii (hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 0).  

 

K bodu 2  

V tomto bode predsedníčka DK SKSPaASP, Doc. Dr. D. Šoltésová, PhD., informovala 

o zasadnutí dodaní zoznamu členov komory s neuhradeným členským príspevkom, vo 

formáte výpisu z Knihy pohľadávok SKSPaASP k 18.5.2020, ktorý bol doručený e-mailom 

dňa 25.5.2020.  

V súlade s platnými vnútornými predpismi SKSPaASP, Štatútu SKSPaASP, Disciplinárneho 

poriadku SKSPaASP, Internej smernice č. OCK 1-2016 Členstvo v SKSPaASP a Internej 

smernici č. FIN / 3-2016 Platenie členských príspevkov je povinnosťou členov a členiek 

SKSPaASP riadne a včas platiť členský príspevok, a to do 31.3. daného kalendárneho roka (u 

novoprijatých do dvoch mesiacov od zápisu do zoznamu členov komory). V prípade 

omeškania platby členského príspevku je dodatočná lehota na zaplatenie 3 mesiace od 



doručenia výzvy dlžníkovi. Doc. Dr. D. Šoltésová, PhD. ďalej informovala o vymedzených 

úlohách DK SKSPaASP podľa Čl. 11 Štatútu SKSPaASP a nevyhnutnosť mať k dispozícii 

relevantné podklady, aby mohla DK SKSPaASP v danej veci konať, v zmysle postupov 

riešenia disciplinárneho previnenia uložením disciplinárneho opatrenia.  

 

Úloha č. 1 

Písomne požiadať listom predsedníčku Predstavenstva SKSPaASP o zaslanie kópií výziev 

dlžníkom na členskom príspevku za minulé roky a za aktuálny kalendárny rok, v zmysle 

postupov vymáhania pohľadávok.  

T: 23.6.2020      Z: predsedníčka disciplinárnej komisie 

 

Úloha č. 2 

Zaslať písomnú žiadosť Predsedníčke Predstavenstva SKSPaASP, aby bola vypracovaná 

interná smernica komory o spôsobe a postupoch vymáhania pohľadávok, ako adekvátne 

východisko pri riešení predmetnej situácie.  

T: 23.6.2020      Z: predsedníčka disciplinárnej komisie 

 

 

K bodu 3  

Predsedníčka DK SKSPaASP informovala o doručení vyjadrení účastníkov disciplinárnych 

konaní na návrhy DR SKSPaASP z tohto roku, predsedníčkou SKSPaASP. Zároveň 

informovala, že v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej 

situácie lehoty pre správne konania neplynú, ako vyplýva aj zo zákona č. 62/2020 Z. z. o 

niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Aj napriek 

uvedenému požiadala predsedníčku disciplinárnych výborov pre aktuálne registrované návrhy 

na disciplinárne konania o vyjadrenie možnosti postupu vo veci. 

Dr. Z. Jurčová, PhD., MBA informovala, že po obdržaní všetkých náležitostí je výbor 

pripravený riešiť návrhy aj v termíne od 1.7.2020.  

 

Úloha č. 3 

Písomne požiadať listom predsedníčku Predstavenstva SKSPaASP o dodanie dokladov 

o doručení výziev účastníkom disciplinárneho konania na vyjadrenie sa k návrhom a výzvy 

predsedníčke DR SKSPaASP k doloženiu listinných dôkazov z dôvodu prerušeného konania, 

aby bolo možné presne stanoviť a dodržať lehoty, ako vyplývajú z platných vnútorných 

predpisov.   

T: 23.6.2020      Z: predsedníčka disciplinárnej komisie 

 

K bodu 4 

V tomto bode predsedníčka DK SKSPaASP prítomných oboznámila s vybranými 

ustanoveniami Štatútu SKSPaASP (najmä Čl. 12, ods. 4) a Disciplinárneho poriadku 

SKSPaASP (konkrétne Čl. 4, ods. 3) a poukázala na ich význam a dôležitosť.  

Upozornila, že v prípade vzniku danej situácie, bude konať v súlade s uvedenými 

ustanoveniami.  

 

K bodu 5 

Predsedníčka DK SKSPaASP informovala prítomných, že na zasadnutí Predstavenstva 

SKSPaASP dňa 26.5.2020 bolo prijaté uznesenie ohľadom podania správy z činnosti 

voleného orgánu, a to do 26.6.2020. Následne oboznámila prítomných s návrhom Správy 



o činnosti DK SKSPaASP. Správa bola po diskusii a opravách schválená (hlasovanie: za 3, 

proti 0, zdržal sa 0).  

 

Úloha č. 4 

Doručiť Správu o činnosti Disciplinárnej komisie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov 

a asistentov sociálnej práce Predstavenstvu SKSPaASP.   

T: 24.6.2020      Z: predsedníčka disciplinárnej komisie 

 

K bodu 6 

Pred ukončením zasadnutia predsedníčka DK SKSPaASP informovala prítomných 

o zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP, ktoré je plánované na 1.7.2020 a o pozvaní predsedov 

volených orgánov na toto zasadnutie. Uviedla, že zasadnutia sa zúčastní. 

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

 

 

V Prešove, dňa 23.6.2020 

 

 

 

Zapísala: 

Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. 

 

Overili:  

PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA 

PhDr. Jozef Dub 

 

 

 

 


