Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 22.04.2022
Čas: 9:00 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
Mgr. Darina Antolíková
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Mgr. Martina Ondrejková
Ospravedlnení: Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Za Profesijnú radu:
PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Za Dozornú radu:
PhDr. Peter Ormandy
Program zasadnutia:
1.) Privítanie a otvorenie zasadnutia
2.) Informácie od posledného stretnutia
3.) Pracovná skupina - Etický kódex výkonu sociálnej práce
4.) Pracovná skupina – Sociálne služby
5.) Pracovná skupina – Sociálna práca v zdravotníctve
6.) Pracovná skupina – SPO, kuratela
7.) Pracovná skupina – sociálna práca v školstve
8.) Študijný program pre látkové a nelátkové závislosti
9.) Vzdelávanie
10.) Správne konanie
11.) Účtovníctvo
12.) Žiadosti o členstvo
13.) Rôzne
14.) Záver zasadnutia
1) Privítanie, úvod
Program rokovania Predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(ďalej len „SKSPaASP“) otvorila, prítomných privítala a viedla Mgr. Katarína Mažárová predsedkyňa
SKSPaASP. Poďakovala sa za účasť členom Predstavenstva SKSPaASP. Za zapisovateľa bola určená
Mgr. Martina Ondrejková, za overovateľov PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová PhD. a Mgr. Katarína Mažárová.
2) Informácie od posledného rokovania Predstavenstva SKSPaASP
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o splnení/nesplnení úloh z posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSPaASP.
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Úloha č. 1 zo dňa 14.1.2022 Vyžiadať ponuky firiem na obnovenie/prepracovanie web stránky komory
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Úloha bola čiastočne splnená - obnovenie stránky bude v cene okolo 1000 EUR. Mgr. Katarína Mažárová
rozpošle mailom informácie o oslovených firmách s ich cenou ponukou všetkým členom Predstavenstva
SKSPaASP.
Úloha zatiaľ nebola splnená.
Úloha č. 5 z 18.2.2022 Vypracovanie smernice o odmeňovaní
Zodpovedná: členovia Predstavenstva SKSPaASP
Termín: do 1.7.2022 – trvá
Úloha č. 1 z dňa 31.3.2022 Osobné stretnutie Dozornej rady a Predstavenstva SKSPaASP
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová a PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Termín: v najbližšom termíne
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že zatiaľ nedostala návrh termínu od PhDr. Mgr.
Gabriely Šostákovej.
Úloha naďalej trvá
Úloha č. 2 zo dňa 31.3.2022 Zorganizovať spoločné stretnutie všetkých zástupcov volených orgánov
SKSPaASP s cieľom zlepšenia komunikácie
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Úloha naďalej trvá.
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o zaslaní mailu členom volených orgánov SKSP a ASP.
Termín stretnutia je naplánovaný na 20.6.2022 o 10.30 hod. v Bratislave na Furdekovej 16. Svoju účasť
však zatiaľ potvrdil iba jeden člen voleného orgánu.
Mgr. Katarína Mažárová tiež upozornila prítomných zástupcov volených orgánov o opätovné doposlanie
všetkých zápisníc za minulý rok 2021. PhDr. Jozef Vorobel, PhD. informoval, že poslal všetky zápisnice
za Profesijnú radu okrem zápisníc per rollam, ktoré čo najskôr prepošle.
PhDr. Peter Ormandy navrhol, že je potrebné nastaviť určité pravidlá, prípadne vypracovať vnútornú
smernicu, ktorá by upravovala postup pri podpore rôznych iniciatív tretieho sektora. Táto smernica by bola
zárukou ako predchádzať nedorozumeniam, nejednoznačným postupom ako aj spochybňovaniu postavenia
a úloh SKSP a ASP.
3.) Pracovná skupina Etický kódex výkonu sociálnej práce
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o zaslaní návrhu Etického kódexu výkonu sociálnej práce
pani tajomníčke MPSVR SR PhDr Soni Gaborčákovej. Spolu s návrhom Etického kódexu požiadala aj
o precizovanie ďalších krokov ako i návrh na osobné stretnutie so zástupcami MPSVR a SKSP a ASP.
Úloha č. 3 zo dňa 31.3.2022 Informovať štátnu tajomníčku, aby bol etický kódex záväzný pre všetkých
sociálnych pracovníkov
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Úloha bola splnená
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4.) Pracovná skupina – sociálne služby
Mgr. Martina Ondrejková informovala prítomných, že táto pracovná skupina od posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSP a ASP /31.3.2022/ nezasadala.
5.) Pracovná skupina – sociálna práca v zdravotníctve
O práci pracovnej skupiny sociálna práca v zdravotníctve informovala prítomných Mgr. Katarína
Mažárová.
6.) Pracovná skupina – SPO, kuratela
PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD. informovala prítomných o postupnom kreovaní tejto pracovnej skupiny
a o kontaktovaní odborníkov zaoberajúcich sa problematikou SPOD a SK. Zatiaľ však táto pracovná
skupina nezasadala.
7.) Pracovná skupina – sociálna práca v školstve
Predsedníčka SKSP a ASP Mgr. Katarína Mažárová informovala zúčastnených o žiadosti OZ Škola istoty
a nádeje o vydanie súhlasného stanoviska SKSP a ASP k zriadeniu študijného odboru 7661 M sociálno
výchovný pracovník. Prítomní sa zhodli, že nie je možné dať súhlasné stanovisko. Par. 5 Zákona č.
219/2014 Z.z. o sociálnej práci jasne definuje kvalifikačné predpoklady na výkon sociálnej práce.
Mgr. Katarína Mažárová tiež informovala, že predseda Komory učiteľov nadviazal znovu komunikáciu
a rád by pokračoval opäť v spolupráci s SKSP a ASP.
Uznesenie č. 1: Prítomní účastníci predstavenstva jednomyseľne schválili vydanie nesúhlasného
stanoviska OZ Škola istoty a nádeje k zriadeniu študijného odboru 7661 M sociálno výchovný pracovník.
Úloha č. 1 zo dňa 21.4.2022 Zaslanie nesúhlasného stanoviska Predstavenstva SKSP a ASP k žiadosti
o zriadenie študijného odboru 7661 M sociálno výchovný pracovník
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
8.) Študijný program pre látkové a nelátkové závislosti
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o plánovanom stretnutí na MPSVR SR ohľadom
požiadavky modifikácie študijného programu pre látkové a nelátkové závislosti aj v sociálnej oblasti.
Stretnutie zástupcov SKSP a ASP a MPSVR SR sa uskutoční dňa 26.4.2022 prezenčne v priestoroch
ministerstva v Bratislave.
9.)Vzdelávanie
Mgr. Martina Ondrejková informovala o vzdelávaní s lektorkou Mgr. Hanou Šimáčkovou, s názvom „Úvod
do témy sexuality a vzťahov ľudí so zdravotným postihnutím“, ktoré sa konalo 21.4.2022. Spätná väzba
bola opäť veľmi pozitívna. Ďalej informovala prítomných o príprave konferencie na tému Zmyslová
aktivizácia ako zmysluplná starostlivosť o seniorov, ktorá sa bude konať vo Veľkej Čalomiji okr. Veľký
Krtíš dňa 27.5.2022. Požiadala tiež opätovne PhDr. Jozefa Vorobela, PhD. o súčinnosť profesijnej rady na
vzdelávaní.
10.) Správne konanie
Dňa 6.4.2022 bolo doručené na SKSP a ASP oznámenie o začatí správneho konania a upovedomenie
z Úradu na ochranu osobných údajov SR, na ktoré bolo možné poslať vyjadrenie do 10 dní od doručenia
tejto písomnosti. Mgr. Katarína Mažárová sa vyjadrila v stanovenej lehote. Požiadala členov
Predstavenstva SKSP a ASP o schválenie prípadných finančných prostriedkov na právnika, ktorý by
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zastupoval SKSP a ASP, prípadne konzultoval skutočnosti s Mgr. Katarínou Mažárovou. PhDr. Bc. Silvia
Vadkertiová PhD. však upozornila na nutnosť verejného obstarávania pri výbere právnika.
Uznesenie č. 2: Prítomní účastníci predstavenstva jednomyseľne schválili Mgr. Kataríne Mažárovej
finančné prostriedky, ktoré budú nevyhnutné pri zastupovaní SKSP a ASP v danom správnom konaní.
Úloha č. 2 zo dňa 21.4.2022 Urobiť verejné obstarávanie na právne služby
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
11.) Účtovníctvo
Predsedníčka SKSP a ASP, informovala prítomných, že daňové priznanie bude ukončené najneskôr do
31.5.2022 z dôvodu, že nová účtovná firma sa musí oboznámiť s našou účtovnou agendou a potrebovala
viac času. Mgr. Martina Ondrejková poďakovala za kontakt na našu novú účtovníčku, s ktorou prejde celú
fakturácia za vzdelávanie a nastavia si riadne pravidlá, tak aby to vyhovovalo obidvom stranám.
Úloha č. 4 zo dňa 31.3.2022 Poskytnúť informácie Dozornej rade ohľadom dôvodu odkladu podávania
daňového priznania za rok 2021 a dátumu vyhotovenia ročnej uzávierky
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Úloha splnená
Úloha č. 5 zo dňa 31.3.2022 Vykonanie následnej kontroly za posledné mesiace a vyžiadanie správy za
posledný polrok
Zodpovedná: PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Termín: v najbližšom termíne
Úloha naďalej trvá.
Úloha č. 6 zo dňa 31.3.2022 Zabezpečenie kontaktnej osoby ohľadom fakturácie príjmov zo vzdelávacích
aktivít
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová a Mgr. Martina Ondrejková
Termín: v najbližšom termíne
Úloha bola splnená
12.) Žiadosti o členstvo v SKSP a ASP
Rozhodovanie o nových žiadostiach o členstvo
SKSPaASP bola doručená žiadosť Bc. Alexandry Kováčovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Bc. Alexandra
Kováčována základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Bc. Alexandry Kováčovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 4 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Bc. Alexandry Kováčovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
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Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 3
Predstavenstvo zo dňa 21.04.2022
Uznesenie č. 3: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Bc. Alexandru Kováčovú za novú členku
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Dominiky Chorovskej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce Mgr. Dominika
Chorovská na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Dominiky Chorovskej za riadnu členku SKSPaASP vyjadrilo 4 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Dominiky Chorovskej za riadnu členku SK SP a ASP vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 4 Predstavenstva
zo dňa 21.04.2022
Uznesenie č. 4: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Dominiku Chorovskú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Miroslavy Turičíkovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Miroslava
Turičíková na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Miroslavy Turičíkovej za riadnu členku SKSPaASP vyjadrili 4 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Miroslavy Turičíkovej za riadnu členku SK SP a ASP vyjadrili 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrili 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 5 Predstavenstva
zo dňa 21.04.2022
Uznesenie č. 5: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Miroslavu Turičíkovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Klaudii Bujákovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Klaudia
Bujáková na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
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Súhlas s prijatím Mgr. Klaudii Bujákovej za riadnu členku SKSPaASP vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Klaudii Bujákovej za riadnu členku SK SP a ASP vyjadrili 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 21.04.2022 vyjadrili 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 6 Predstavenstva
zo dňa 21.04.2022
Uznesenie č. 6: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Klaudiu Bujákovú za novú členku.
13.) Rôzne
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných ohľadom podnetov, ktoré boli doručené mailom na SKSP
a ASP od členiek. V prvom podnete členka SKSP a ASP žiadala od komory väčšiu zaangažovanosť za
vyššie mzdy sociálnych pracovníkov. Na základe tohto podnetu navrhla Mgr. Katarína Mažárová založenie
novej pracovnej skupiny, ktorá by sa venovala sociálnemu statusu sociálnych pracovníkov. Prítomní
členovia predstavenstva jednomyseľne odsúhlasili tento návrh.
Uznesenie č. 7: Prítomní účastníci predstavenstva jednomyseľne schválili vytvorenie pracovnej skupiny
Sociálny status sociálneho pracovníka.
Úloha č. 3 zo dňa 21.4.2022 Kontaktovanie členky SKSP a ASP ohľadom koordinovania takejto
pracovnej skupiny.
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Druhý podnet od členky SKSP a ASP, ktorý bol doručený na SKSP a ASP ohľadom porušenia etického
kódexu bol postúpený na Profesijnú radu, ktorá vydá stanovisko k danému podnetu. PhDr. Jozef Vorobel,
PhD. ako predseda Profesijnej rady sa vyjadril, že tento podnet už zaevidovali a v čo najkratšom čase vydá
Profesijná rada stanovisko.
Mgr. Katarína Mažárová otvorila diskusiu ohľadom snemu pre tento rok. Prítomní sa zhodli, že nepoznajú
preferencie členov SKSP a ASP. Mgr. Katarína Mažárová navrhla dotazník, ktorý by rozposlala členom.
Úloha č. 4 zo dňa 21.4.2022 Vytvorenie dotazníka v google formulári
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: v najbližšom termíne
Mgr. Katarína Mažárová tiež informovala prítomných o plánovanom stretnutí dňa 26.4.2022 so zástupcami
UNICEF o možnej budúcej spolupráci.
14.) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi. Dátum ďalšieho
zasadnutia Predstavenstva SKSP a ASP je 31.5.2022 o 19.30 hod.
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V Bratislave, dňa 27.04.2022
Zapísala: Mgr. Martina Ondrejková
Overili:
Mgr. Katarína Mažárová, PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová PhD.
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