Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica
zo zasadnutia Disciplinárnej komisie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce (ďalej len „DK SKSPaASP“)
Dátum:
Miesto:

10. marca 2022
online, prostredníctvom aplikácie meet google

Zasadnutia sa zúčastnili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
PhDr. Daniela Jároši, MSc.
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Zapisovateľkou bola. PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA a za overovateľov zápisnice boli doc. PhDr.
Denisa Šoltésová, PhD. a PhDr. Daniela Jároši, MSc.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zhodnotenie činnosti za uplynulý rok.
3. Plán činností na rok 2022 – návrh
4. Rôzne.
5. Záver zasadnutia.
K bodu 1:
Zasadnutie DK SKSPaASP otvorila predsedníčka, doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., privítaním
prítomných. Po konštatovaní uznášania schopnosti a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice
otvorila rozpravu o programe.
K bodu 2
Doc. Šoltésová ako predsedníčka DK SKSPaASP vo svojom vstupe zhodnotila činnosť disciplinárnej
komisie za uplynulý rok. Skonštatovala, že je potrebné písomne dokončiť agendu rokov 2019 a 2020.
Z uvedeného dôvodu sa všetci prítomní dohodli na termíne najbližšieho zasadnutie DK SKSPaASP, a to
dňa 7.4.2022 o 9:30 h. v Neziskovej organizácii Trojlístok v Prešove na ul. Konštantínovej 3.
K bodu 3
V tomto bode predsedníčka disciplinárnej komisie navrhla pokračovať v činnosti z predchádzajúceho
obdobia, s čím zúčastnení členovia komisie jednohlasne súhlasili.
K bodu 4
V tomto bode doc. Šoltésová informovala, že v rámci rozpočtu DK SKSPaASP je potrebné navýšiť
položku týkajúcu sa poštovného z dôvodu doručovania písomnosti v súlade so správnym poriadkom
a navrhla pokračovať v disciplinárnych konaniach. Ďalej zdôraznila, že SKSPaASP v roku 2022 začne
disciplinárne konania za rok 2022 z dôvodu neplatenia členských príspevkov až po doručení kompletnej
spisovej dokumentácie vrátane administratívnych náležitostí (spisový obal, evidenčné číslo, overenie
platieb, doručovanie, príp. skenovanie, atď.), nakoľko nie je v silách členov disciplinárnej komisie
pokračovať v tejto agende.
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V tomto bode Dr. Jurčová dala do pozornosti informáciu o chýbajúcich zápisniciach zo zasadnutí
disciplinárnej komisie na webovej stránke komory. Uviedla, že posledná zápisnica zo zasadnutia je
zverejnená z 19. marca 2021, čo optikou členov komory môže znamenať, že komisia je neaktívna.
K bodu 5
V závere stretnutia doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. poďakovala za aktívnu účasť prítomných a
zasadnutie ukončila.

V Giraltovciach, dňa 10.3.2022

Zapísala:
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA

Overili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
PhDr. Daniela Jároši, MSc.

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)948 132 841
www.facebook.com/komoraSPaASP/

