Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 20.10.2021
Čas: 11:00 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
Mgr. Peter Kulifaj
Mgr. Martina Ondrejková
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Ondrejková, za overovateľov zápisnice Mgr. Peter Kulifaj a
Mgr. Katarína Mažárová
Program rokovania:
1. Privítanie, úvod (určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice)
2. Informácie od posledného zasadnutia Predstavenstva SKSPaASP
3. Príprava Snemu SK SP a ASP 8.12.2021
4. Administratívne posúdenie nových žiadostí o členstvo v SKSPaASP
5. Rôzne
6. Záver zasadnutia

1) Privítanie, úvod
Program zasadnutia Predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce (ďalej len „SKSPaASP“) otvorila, prítomných privítala a ďalej viedla Mgr. Katarína Mažárová
predsedkyňa SKSPaASP. Poďakovala za účasť členom Predstavenstva SKSPaASP.
2) Informácie od posledného zasadnutia Predstavenstva SKSPaASP
a. Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných ohľadom kancelárskych priestorov.
Prenájom trvá do 31.12.2021. Zároveň je SKSPaASP prihlásená vo verejnom obstarávaní
nových kancelárskych priestorov. BSK nám tiež prisľúbili pomoc pri hľadaní priestorov na
inej adrese ako Mokrohájska ulicia. Zároveň sa členovia Predstavenstva dohodli, že budú
tiež aktívnejší pri hľadaní nového prenájmu priestorov.
b. Mgr. Katarína Mažárová ďalej informovala všetkých zúčastnených o uzavretí agendy
dotácie z Úradu vlády. Stále prebieha proces výberu účtovníckej firmy, s ktorou bude
podpísaná Zmluva o poskytovaní služby.
c. Dňa 1.10.2021 prebiehalo stretnutie členov Dozornej rada a Mgr. Kataríny Mažárovej
a preberanie podkladov za účelom uzatvorenia kontroly o činnosti a hospodárení za rok
2020.
d. Dňa 19.10.2021 prebiehal live stream na tému „Výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka“.
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e. Mgr. Martina Ondrejková informovala prítomných, že na príprave konferencie
s medzinárodnou účasťou na tému „ Starostlivosť o seniorov a zmyslová aktivizácia“ sa
pracuje. Predbežné dátumy konania konferencie sú 17.5. alebo 24.5.2022. Konferencia sa
bude konať v exteriéri parku v obci Veľká Čalomija. Na príprave konferencie spolupracuje
s Mgr. Darinou Antolíkovou.
3) Príprava Snemu SK SP a ASP 8.12.2021
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že zatiaľ sú prijaté len dva návrhy so súhlasmi na
členov Predstavenstva SKSPaASP a žiaden návrh na člena volebnej komisie. Prítomní sa zhodli, že bude
vhodné osloviť a navrhnúť na členov Volebnej komisie členov Volebnej komisie zo Snemu, ktorý sa
uskutočnil 27.4.2021. Počet prihlásených na snem je zatiaľ tiež veľmi nízky a preto Mgr. Katarína
Mažárová pošle opätovne mail s informáciami o konaní Snemu a doplňujúcich voľbách do
Predstavenstva SKSPaASP všetkým členom SKSPaASP.
V rámci prípravy Snemu SKSPaASP je potrebné pozvať hostí a tiež urobiť pozvánky a listy.
Úloha č. 1 Rozposlanie mailu s informáciami o konaní Snemu a doplňujúcich voľbách do Predstavenstva
SKSP
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: ASAP
Úloha č. 2 Zaslanie vzoru listu hosťom Mgr. Kataríne Mažárovej
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: ASAP
Úloha č. 3 Príprava pozvánky a jej zaslanie hosťom
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: ASAP
4) Administratívne posúdenie nových žiadostí o členstvo v SKSPaASP
Z dôvodu, že Predstavenstvo SKSPaASP nie je momentálne uznášania schopné, členovia Predstavenstva
posúdili žiadosti o členstvo v SKSPaASP spolu s potrebnými dokumentami.
Mgr. Michaela Sklenková – spĺňa všetky podmienky na prijatie
Mgr. Dominika Malačinová – je potrebné predložiť kópiu diplomu o ukončenom 2.stupni VŠ v odbore
sociálna práca
PhDr. Iveta Slanicayová – spĺňa všetky podmienky na prijatie
Úloha č. 4 Informovať Mgr. Dominiku Malačinovú o doplnení kópie diplomu o ukončenom 2.stupni VŠ
v odbore sociálna práca
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: ASAP
5) Rôzne
Na základe informácií, ktoré odzneli v live streame /uskutočnenom dňa 19.10.2021/, Mgr. Martina
Ondrejková pripomenula prítomným potrebu naštartovania ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov
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v rámci SKSPaASP. Je to častá požiadavka sociálnych pracovníkov ako členov tak aj nečlenov SKSPaASP.
V rámci SKSPaASP bude Mgr. Martina Ondrejková v spolupráci s PhDr. Bc. Silviou Vadkertiovou PhD.
zodpovedná za naštartovanie systému vzdelávania v rámci SKSPaASP na základe plánu vzdelávania
vypracovaného Profesijnou radou dňa 21.4.2021 a tiež nadviazať spoluprácu s vzdelávacími agentúrami.
Ako nevyhnutné sa tiež ukazuje obnovenie pracovnej skupiny „Sociálne služby“ z dôvodu navrhovaných
zmien zákona o sociálnych službách.
Mgr. Martina Ondrejková tiež poukázala na nepresnosti ohľadom informácií o výkone sociálneho
pracovníka v rámci multidisciplinárneho tímu v štandardnom postupe 0123 - Nefarmakologické prístupy
a metódy v liečbe demencií, ktorý bol schválený MZ SR a vstúpil do platnosti od 1.2.2021.
Úloha č. 5: Naštartovanie vzdelávacieho systému na základe plánu vzdelávania SKSPaASP
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: najneskôr február 2022
Úloha č. 6: Obnovenie pracovnej skupiny „Sociálne služby“ a jej následná koordinácia
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: ASAP
Úloha č. 7: Spripomienkovanie štandardného postupu 0123 – Nefarmakologické prístupy a metódy
v liečbe demencií
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: ASAP
Úloha č. 8: Skontaktovanie sa s autormi štandardného postupu 0123 – Nefarmakologické prístupy
a metódy v liečbe demencií
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: ASAP

7) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi.
V Bratislave, dňa 22.10.2021
Zapísala:
Mgr. Martina Ondrejková
Overili:
Mgr. Katarína Mažárová
Mgr. Peter Kulifaj
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