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:

21. júna 2021
online, prostredníctvom aplikácie meet google

Zasadnutia sa zúčastnili:
Mgr. Darina Antolíková
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
PhDr. Daniela Jároši
PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Zapisovateľkou bola PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA a za overovateľov zápisnice boli určení PhDr.
Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH a PhDr. Jozef Dub.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Disciplinárne konanie 214/2021 – informácia
3. Disciplinárne konania vo veci nezaplatených členských príspevkov – informácia
4. Záver zasadnutia
K bodu 1:
Zasadnutie DK SKSPaASP otvorila podpredsedníčka, Mgr. Darina Antolíková, privítaním prítomných.
Po konštatovaní uznášania schopnosti a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice otvorila rozpravu
o programe. V tomto bode navrhla zmenu programu, a to jeho rozšírením o bod informácie o
pripravovaných podujatiach komory. Hlasovanie o rozšírenie programu o bod informácie o
pripravovaných podujatiach komory: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0
Rokovanie DK SKSPaASP prebiehalo následne podľa rozšíreného programu.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Disciplinárne konanie 214/2021 – informácia
3. Disciplinárne konania vo veci nezaplatených členských príspevkov – informácia
4. Informácie o pripravovaných podujatiach komory
5. Záver zasadnutia
K bodu 2
Mgr. Darina Antolíková v tomto bode poukázala na reálny stav disciplinárneho konania č. 214/2021.
Uviedla, že na základe výzvy zaslanej účastníkom konania v stanovenom termíne žiaden z účastníkov
konania nezaslal písomné vyjadrenie v stanovenom termíne, čo znamená, že Disciplinárny výbor DK
SKSPaASP bude pokračovať v disciplinárnom konaní bez ich vyjadrenia.
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K bodu 3
V tomto bode Mgr. Darina Antolíková informovala o disciplinárnych konaniach vo veci nezaplatených
členských príspevkov. Predmetné konania sú v štádiu riešenia a dodala, že z dôvodu neprevzatia zásielky
v odbernej lehote je potrebné zrealizovať opakované doručenie. Ide približne o 20 opakovaných
doručení.
K bodu 4
Mgr. Darina Antolíková informovala o stretnutí volených orgánov SKSPaASP dňa 28.6.2021 (pondelok).
Vzhľadom na nízky počet prihlásených je potrebné sa prihlásiť do 24.6.2021 (štvrtok) ma emailovú
adresu predsedníčky komory.
Ďalej informovala, že na jeseň 2021 je plánovaný snem komory, preferovaný skôr osobnou než online
formou, bližšie informácie budú dodané.
Ďalej uviedla, že dňa 29.6.2021 o 17 30 h. sa bude na konať na FB profile Komory live stream venovaný
očakávaniam od Komory. Za DK SKSPaASP bol delegovaný PhDr. Jozef Dub.
Úloha č. 1
Zaslať predsedníčke komory meno zástupcu DK SKSPaASP, ktorý sa online prenosu zúčastní.
T: do 24.6.2021
Z: Mgr. Darina Antolíková
K bodu 5
V závere stretnutia Mgr. Darina Antolíková poďakovala za aktívnu účasť prítomných a zasadnutie
ukončila.
V Giraltovciach, dňa 21.6.2021
Zapísala:
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA

Overili:
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
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