Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia snemu
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(ďalej len „komora“ alebo „Slovenská komora SP a ASP“),
Dátum: 08.12.2021
Miesto: on-line v aplikácii Zoom
Prítomní: počet prítomných členov a členiek komory: 34 (z celkového počtu 630 členov); počet prítomných
hosťujúcich členov a členiek komory: 3 (z celkového počtu 30 hosťujúcich členov).
Prítomní hostia:
Zasadnutia snemu komory sa nezúčastnil žiaden z pozvaných hostí.
Rokovanie snemu komory bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľku bola určená p. Mgr. Ľubica Libáková, PhD.
Za overovateľky boli určené p. Mgr. Darina Antolíková a p. Mgr. Martina Ondrejková.
Za člena návrhovej komisie bol určený p. Mgr. Peter Kulifaj.
Program rokovania: Rokovanie snemu komory prebiehalo podľa vopred stanoveného programu
s doplneným bodom programu: Prijímanie hosťujúcich členov komory.

Priebeh rokovania:
01. Privítanie a otvorenie snemu, úvodná administratíva spojená s rokovaním snemu
Rokovanie snemu otvorila predsedníčka komory p. Mgr. Katarína Mažárová. Na úvod boli prítomní členovia
a členky snemu oboznámené so spôsobom hlasovania, ktorý bol využitý v rámci on-line rokovania snemu
komory. Technickú stránku hlasovania priblížil účastníkom a účastníčkam snemu p. Mgr. Peter Kulifaj.
Následne predsedníčka komory vyzvala prítomných členov a členky snemu, aby hlasovaním schválili program
rokovania snemu, doplňujúci bod programu rokovania, zapisovateľku a overovateľky zápisnice a člena
návrhovej komisie.
Predsedníčka komory následne odovzdala slovo predsedníčke volebnej komisie p. Mgr. Martine Gymerskej,
ktorá prítomným členom a členkám snemu podala základné inštrukcie k doplňujúcim voľbám
do Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP.
02. Aktualizácia dokumentov a schválenie ich nového znenia
V rámci tohto bodu rokovania snemu komory bol predložený návrh na zmenu v Štatúte Slovenskej komory SP
a ASP. Aktualizáciu predmetného dokumentu predostrela predsedníčka komory p. Mgr. Katarína Mažárová,
ktorá predstavila zmenu v predmetnom dokumente. Následne bolo prijaté nové znenie tohto dokumentu.
Novelizované znenie Štatútu Slovenskej komory SP a ASP je súčasťou príloh tejto zápisnice.
Uznesenie č. 1: Snem komory sa väčšinovým hlasovaním prítomných členov a členiek komory uzniesol
na novelizovanom znení Štatútu Slovenskej komory SP a ASP.
03. Prijímanie hosťujúcich členov
V rámci tohto bodu rokovania sa snem zaoberal prijímaním nominácie p. Mgr. Kataríny Chmurčiakovej
za hosťujúcu členku komory. Predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová vyzvala p. Mgr. Martinu
Ondrejkovú, aby predstavila aktivity p. Mgr. Kataríny Chmurčiakovej, ktorá následne odovzdala slovo
nominantke, ktorá hovorila o svojom pôsobení a angažovanosti v sociálnej oblasti.
Následne zúčastnení členovia a členky komory pristúpili k hlasovaniu o prijatí p. Mgr. Kataríny Chmurčiakovej
za hosťujúcu členku komory.
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Uznesenie č. 2: Snem komory sa väčšinovým hlasovaním prítomných členov a členiek komory uzniesol
na prijatí p. Mgr. Kataríny Chmurčiakovej za hosťujúcu členku komory. Hosťujúce členstvo v Slovenskej
komore SP a ASP je p. Mgr. Kataríne Chmurčiakovej priznané k dátumu konania zasadnutia snemu Slovenskej
komory SP a ASP (08.12.2021).
04. Doplňujúce voľby do Predstavenstva komory
V rámci tohto bodu rokovania snemu zúčastnení členovia a členky komory pristúpili k doplňujúcim voľbám
do Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP. V úvode predsedníčka volebnej komisie, p. Mgr. Martina
Gymerská otvorila doplňujúce voľby, predstavila kandidáta a kandidátky do Predstavenstva komory,
oboznámila prítomných členov a členky komory s inštrukciami k voľbám a k hlasovaniu. Kandidát
a kandidátky následne dostali priestor, aby predstavili seba a svoje vízie o práci v Predstavenstve Slovenskej
komory SP a ASP. Po predstavení kandidáta prof. PhDr. Michala Oláha, PhD. a kandidátok Mgr. Dariny
Antolíkovej a PhDr. Ivety Šípošovej bol vytvorený priestor na kladenie a zodpovedanie otázok.
Následne prebehla tajná on-line voľba do Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP, po ktorej volebná
komisia spracovala výsledky volieb.
05. Správa o činnosti Predstavenstva za roky 2019, 2020
V rámci tohto bodu rokovania snemu členka Predstavenstva komory, p. PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
predniesla Správu o činnosti Predstavenstva za roky 2019 a 2020, ktorá je súčasťou príloh tejto zápisnice.
Následne predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová otvorila diskusiu k prednesenej správe.
Správu o činnosti Predstavenstva za roky 2019, 2020 zobrali členovia a členky komory na vedomie.
06. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za roky 2019, 2020
V rámci tohto bodu rokovania snemu predsedníčka disciplinárnej komisie, doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
predniesla Správu o činnosti Disciplinárnej komisie za roky 2019 a 2020, ktorá je súčasťou príloh tejto
zápisnice. Na záver predsedníčka disciplinárnej komisie osobitne poďakovala členom a členkám disciplinárnej
komisie. Následne predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová otvorila diskusiu k prednesenej správe.
Správu o činnosti Disciplinárnej komisie za roky 2019, 2020 zobrali členovia a členky komory na vedomie.
07. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2020
V rámci tohto bodu rokovania snemu predsedníčka dozornej rady, PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková predniesla
Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2020, ktorá je súčasťou príloh tejto zápisnice a návrh opatrení.
V závere predsedníčka dozornej rady zdôraznila, že ak Predstavenstvo Slovenskej komory SP a ASP nebude
rešpektovať navrhnuté opatrenia, Dozorná rada je ako celok pripravená abdikovať zo svojej funkcie.
Následne predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová otvorila diskusiu k prednesenej správe.
Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2020 zobrali členovia a členky komory na vedomie.
08. Správa o činnosti Profesijnej rady za roky 2019, 2020
V rámci tohto bodu rokovania snemu predseda profesijnej rady, p. PhDr. Jozef Vorobel, PhD. predniesol
Správu o činnosti Profesijnej rady za roky 2019 a 2020, ktorá je súčasťou príloh tejto zápisnice. Následne
predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová otvorila diskusiu k prednesenej správe.
Správu o činnosti Profesijnej rady za roky 2019, 2020 zobrali členovia a členky komory na vedomie.
09. Informácia o aktualizácií Pravidiel sústavného vzdelávania, Informácia o Pláne vzdelávania
V rámci tohto bodu rokovania snemu p. PhDr. Jozef Vorobel, PhD. predstavil informácie o aktualizácií
Pravidiel sústavného vzdelávania a p. Mgr. Martina Ondrejková predstavila informácie o Pláne vzdelávania,
ktorý bol spracovaný a schválený členmi a členkami profesijnej rady a ktorý je súčasťou príloh tejto zápisnice.
Následne odovzdala slovo p. prof. PaedDr. Milanovi Schavelovi , PhD. a p. Mgr. Martine Gymerskej, ktorí
predstavili vlastné vzdelávacie programy. Následne predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová otvorila
diskusiu.
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10. Hlasovanie o Správach orgánov Komory
Po predstavení Správ orgánov Komory prítomní členovia a členky komory hlasovali o prezentovaných
správach. Na základe väčšinového hlasovania prítomných členov a členiek komory snem vzal správy
na vedomie a poveril Predstavenstvo zaoberať sa výstupmi z nich vyplývajúcich.
Uznesenie č. 3: Snem Slovenskej komory SP a ASP berie na vedomie prezentované správy Predstavenstva,
Dozornej rady, Disciplinárnej komisie a Profesijnej rady a poveruje Predstavenstvo zaoberať sa výstupmi
z nich vyplývajúcich.
11. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb
Po spočítaní hlasov volebnou komisiou predsedníčka volebnej komisie, p. Mgr. Martina Gymerská oznámila
výsledky doplňujúcich volieb do Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP. Výsledky a podrobný priebeh
doplňujúcich volieb je zapísaný v Protokole o doplňujúcich voľbách, konaných na zasadnutí Snemu Slovenskej
komory SP a ASP dňa 08.12.2021, ktorý je súčasťou príloh tejto zápisnice. Následne predsedníčka komory,
p. Mgr. Katarína Mažárová poďakovala volebnej komisii za promptné sčítanie hlasov a spracovanie výsledkov.
12. Záver zasadnutia snemu
V rámci tohto bodu rokovania snemu sa predsedníčka komory, p. Mgr. Katarína Mažárová poďakovala
zúčastneným členom a členkám komory a ukončila zasadnutie snemu.

V Prešove, 15.12.2021
Zapísala:
Mgr. Ľubica Libáková, PhD.

.......................................

Overili:
Mgr. Darina Antolíková

.......................................

Mgr. Martina Ondrejková

.......................................

Prílohy zápisnice:
˗ Program zasadnutia snemu komory zo dňa 08.12.2021
˗ Novelizované znenie Štatútu Slovenskej komory SP a ASP
˗ Správa o činnosti Predstavenstva za roky 2019, 2020
˗ Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za roky 2019, 2020
˗ Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2020
˗ Správa o činnosti Profesijnej rady za roky 2019, 2020
˗ Plán vzdelávania
˗ Protokol o doplňujúcich voľbách, konaných na zasadnutí Snemu Slovenskej komory SP a ASP dňa
08.12.2021
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