Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápis zo zasadnutia Predstavenstva Komory zo dňa 22.9.2021
Prítomní: Mgr. Katarína Mažárová (predsedníčka), Mgr. Martina Ondrejková, PhDr. Mgr. Silvia Vadkertiová, PhD.,
Mgr. Peter Kulifaj, PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková (Dozorná rada), PhDr. Jozef Vorobel, PhD. (Profesijná rada)
Čas: 11:00 – 12:30
Miesto: Zoom (online stretnutie)
1. Privítanie a otvorenie zasadnutia
Pani predsedníčka privítala na stretnutí zástupkyňu Dozornej rady a zástupcu Profesijnej rady.
Konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnili všetci aktuálne členky a člen Predstavenstva Komory. Stále však
trvá stav, že Predstavenstvo nie je z dôvodu nízkeho počtu členov uznášania schopné a prioritou tak ostáva
organizácia Snemu/doplňujúcich volieb. Za zapisovateľa stretnutia bol určený Peter Kulifaj.
2. Informácie k udalostiam od posledného zasadnutia
a. V procese je práca na agende „školského zákona“ – vhodnejšie podmienky pre pôsobenie
sociálnych pracovníkov a pracovníčok na školách. Prebehli viaceré čiastkové stretnutia, viaceré sú
ešte plánované.
b. Pani predsedníčka sa na základe pozvania zúčastnila podujatia pri príležitosti návštevy pápeža
Františka.
c. Pani predsedníčka reprezentovala Komoru aj na odovzdaní cien Dobré srdce spolu s pánom
Ormandym.
d. Pán Ch. podal trestné oznámenie vo veci zverejnenia mena jeho manželky v jednej zo zápisníc, vec
je v riešení/vyšetrovaní.
e. Pani predsedníčka informovala o telefonickom rozhovore s pánom riaditeľom zariadenia, kde
máme prenajatú kanceláriu. Ústne jej bolo povedané, že jedna z mála možností „pomôcť“ nám
v našej situácii je možnosť predĺžiť výpoveď až k 31.12.2021. Zatiaľ to však nemáme oficiálne
potvrdené v písomnej podobe.
f. Pani predsedníčka Dozornej rady informovala o potrebe ďalších podkladov k uzatvoreniu kontroly
o činnosti a hospodárení za rok 2020 – podklady bude preberať 1.10.2021 v sídle Komory.
3. Príprava Snemu SK SP a ASP dňa 8.12.2021
Termín platí, čas od 10.00 do 13:30. V rámci diskusie sme ešte raz prepočítavali niektoré termíny, aby
nedošlo k rozporom. Finálne znenie informácie bude zverejnené na webovej stránke Komory. Zverejnenie
realizuje Peter Kulifaj na základe podkladov, ktoré mu budú doručené od Katky Mažárovej. Termín pre
prihlasovanie členov a členiek bude do 1.12.2021.
Na sneme sa budú prezentovať správy orgánov za 2019 (okrem Dozornej rady) a 2020 (všetky orgány).
Prebehla diskusia o potrebe aktualizácie základných dokumentov. Pani predsedníčka pošle výzvu
jednotlivým orgánom s požiadavkou špecifikácie potrebnosti zmien a ich rozsahu. Príprava samotných
podkladov by potom bola v kompetencii orgánu, pod ktorý základný dokument logicky spadá (Štatút –
Predstavenstvo, Disciplinárny poriadok – Disciplinárna komisia, Hospodársky poriadok – Dozorná rada,
Etický kódex – profesijná rada, Rokovací a volebný poriadok – prierezovo).

4. Vyúčtovanie dotácie z Úradu vlády SR
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Pani predsedníčka sprostredkovala prítomným informáciu o neuznaných výdavkoch zo strany Úradu vlády
vo výške 2 256,05 €. Nakoľko primárnym dôvodovom neuznania bolo časové hľadisko – čerpanie mimo
oprávnené obdobie, nejdeme sa voči rozhodnutiu odvolávať a suma bude na Úrad vlády vrátená.
Z finančného hľadiska budú uvedené náklady účtované na položku „členské“.
5. Agenda účtovníctva
Napriek tomu, že Predstavenstvo nie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, zhodli sme sa na nevyhnutnosti
realizácie krokov zabezpečujúcich chod Komory, resp. prevenciu premeškania lehôt či vytvorenia
problémov v oblasti vedenia účtovníctva. Predsedníčka Komory nemá obmedzené svoje kompetencie
a môže o veciach v oblasti svojej pôsobnosti naďalej rozhodovať. Jednou z kľúčových oblastí je vedenie
účtovníctva. Pani predsedníčka rámcovo informovala o ponukách na vedenie účtovníctva Komory.
Potrebné je ešte dôsledne sa oboznámiť s tou-ktorou ponukou a v krátkom čase (na základe ceny a rozsahu
poskytovaných služieb) uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb.
6. Rôzne
a. Peter Kulifaj informoval, že k 8.12.2021 (termín konania snemu) končí svoje pôsobenie
v Predstavenstve.
b. Martina Ondrejková by sa rada vrátila k myšlienke organizácie konferencie o zmyslovej aktivizácie,
predpokladaný termín jar 2022.
c. Pani Šostáková prišla s myšlienkou pripojenia sa k výzve, ktorá by poukázala na nízke mzdové
ohodnotenie sociálnych pracovníkov/čok. Pani predsedníčka sa pozrie na to, v akej fáze je v tomto
smere vyjednávanie iných subjektov (napr. odborové zväzy), osloví s prosbou o pomoc profesijnú
radu (téma tabuľkových platov).

Ďalšie online rokovanie Predstavenstva sa uskutoční 20.10.2021 o 11:00. Agendu úloh riešime priebežne aj skôr.
Odoslané na pripomienky účastníkom/čkám stretnutia: 26.9.2021
Zapísal: Peter Kulifaj
Overovatelia: Katarína Mažárová, Martina Ondrejková
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