Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 30.05.2022
Čas: 19:30 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
Mgr. Darina Antolíková
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Mgr. Martina Ondrejková
Za Profesijnú radu:
PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Pozvaná hostka: PhDr. Ingrid Doležalová
Program zasadnutia:
1.) Privítanie a otvorenie zasadnutia
2.) Informácie od posledného stretnutia
3.) FB profil Komory
4.) Vyjadrenie p. Jarošovej
5.) Stanovisko k vydávaniu povolenia na výkon SP SP
6.) Vytvorenie pracovnej skupiny TSP
7.) Preplácanie cestovného
8.) Účtovníctvo
9.) Žiadosti o členstvo
10.) Rôzne
11.) 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 Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. a Mgr. Darina
Antolíková. PhDr. Ingrid Doležalová požiadala o zmenu programu s čím všetci členovia Predstavenstva
SKSPaASP súhlasili.
2) FB profil Komory
Mgr. Katarína Mažárová poďakovala PhDr. Ingrid Doležalovej za uverejňovanie príspevkov na facebook
SKSPaASP.
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. sa vyjadril, že facebook nesmie ostať stáť aj keď momentálne nebudú
zverejňované žiadne príspevky ohľadom vzdelávania, ktoré uskutočňuje SKSPaASP. Podľa jeho názoru je
dôležité pridávať každý deň príspevky. Podľa jeho názoru je tiež potrebné zdieľať príspevky, ktoré
uverejňuje MPSVaR. PhDr. Ingrid Doležalová vyjadrila názor, že príspevky ohľadom vzdelávania by
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nemali byť len statické. Mohli by tam byť aj nejaké videá. V prípade zverejnenia príspevku ohľadom
vzdelávania sa tiež prítomní dohodli, že aspoň 6 hodín nesmie byť daný iný príspevok.
3.) Informácie od posledného rokovania Predstavenstva SKSPaASP
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o splnení/nesplnení úloh z posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSPaASP.
Úloha č. 5 z 18.2.2022 Vypracovanie smernice odmeňovania
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
Naďalej trvá

Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. sa zúčastnil dňa 19.mája 2022 na stretnutí Metropolitné fórum
s Magistrátom hlavného mesta Bratislava, kde bola predstavená vízia jeho predstaviteľov do roku 2030.
Dňa 26.4.2022 sa zúčastnili na stretnutí Mgr. Katarína Mažárová a PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. so
zástupkyňami UNICEF, kde nám bola ponúknutá podpora z ich strany. Je potrebné pripraviť možnosti
spolupráce SKSPaASP s UNICEF.
Mgr. Martina Ondrejková informovala prítomných o uskutočnenej konferencii Zmyslová aktivizácia ako
zmysluplná starostlivosť o seniorov. Z konferencie sa pripravuje aj krátke video. Mgr. Martina Ondrejková
tiež informovala prítomných o možnej spolupráci s organizáciou Nebuď na nule, ktorá by rada
spolupracovala v rámci vzdelávania v SR s SKSPaASP. Predstavenstvo jednomyseľne súhlasilo
s nadviazaním spolupráce.
4.) Vyjadrenie p. Jarošovej
Dňa 7.5.2022 bolo doručené stanovisko od bývalej predsedníčky SKSPaASP, ktorej bola poslaná žiadosť
o vyjadrenie na základe Uznesenia č. 3 Zápisnice z 6. zasadnutia snemu SKSPaASP.
Predstavenstvo SKSPaASP toto stanovisko berie na vedomie.
5.) Stanovisko k vydávaniu povolenia na výkon SP SP
Profesijná rada vydala stanovisko k vydávaniu povolenia na výkon SP SP, ktoré predstavenstvo berie na
vedomie.
6.) Vytvorenie pracovnej skupiny TSP

Dňa 13.5.2022 prišla požiadavka na vytvorenie pracovnej skupiny TSP – terénny sociálny pracovník od
Mgr. Miroslava Oláha. Členovia predstavenstva SKSPaASP by potrebovali upresnenie vízie, cieľov danej
pracovnej skupiny.
Úloha č. 1 z dňa 30.5.2022 Zaslanie požiadavky Mgr. Miroslavovi Oláhovi o bližšie informácie ohľadom
fungovania pracovnej skupiny TSP

Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
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7.) Preplácanie cestovného

Dňa 10.5.2022 bola doručená žiadosť na SKSPaASP PhDR. Mgr. Gabriely Šostákovej na preplatenie
cestovných výdavkov. Členovia predstavenstva SKSPaASP však našli nesúlady. Mgr. Martina Ondrejková
žiadala Mgr. Katarínu Mažárovú o jej písomné odsúhlasenie pred vycestovaním členky Dozornej rady.
Mgr. Darina Antolíková upozornila na chybu v doklade z ubytovacieho zariadenia, na ktorom je nesprávne
uvedené meno. Členovia Predstavenstva požiadali o nápravu a o dôsledné dodržiavanie platných smerníc
SKSPaASP ako aj zákonov s tým súvisiacich, ktoré platia pre všetkých členov SKSPaASP rovnako. Mgr.
Martina Ondrejková tiež upozornila, že je potrebné, aby sa stanovila maximálna výška za ubytovanie počas
pracovnej cesty, ktorá by bola upravená v smernici SKSPaASP.
Úloha č. 2 z dňa 30.5.2022 Zaslanie informácie o nedodržaní predpisov
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
8.) Účtovníctvo

Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných ohľadom daňového priznania, ktoré bude podané
k 30.6.2022. Mgr. Darina Antolíková navrhla pomoc účtovníčke ohľadom prijatých platieb za členské
príspevky.
9.) Žiadosti o členstvo
Rozhodovanie o nových žiadostiach o členstvo
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Ľudmily Bačíkovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Ľudmila
Bačíková na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Ľudmily Bačíkovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Ľudmily Bačíkovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 1
Predstavenstvo zo dňa 30.05.2022
Uznesenie č. 1: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Ľudmilu Bačíkovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Sabíny Brédovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Sabína
Brédová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Sabíny Brédovej za riadnu členku SKSPaASP vyjadrilo 5 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Sabíny Brédovej za riadnu členku SK SP a ASP vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
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Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 2
Predstavenstvo zo dňa 30.05.2022
Uznesenie č. 2: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Sabínu Brédovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Juliany Ďuricovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Juliana
Ďuricová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Juliany Ďuricovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Juliany Ďuricovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 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 30.05.2022
Uznesenie č. 3: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Julianu Ďuricovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Soni Ďurikovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Soňa
Ďuriková na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Soni Ďurikovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Soni Ďurikovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 4
Predstavenstvo zo dňa 30.05.2022
Uznesenie č. 4: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Soňu Ďurikovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Marianny Dušovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Marianna
Dušová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Marianny Dušovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
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Nesúhlas s prijatím Mgr. Marianny Dušovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 5
Predstavenstvo zo dňa 30.05.2022
Uznesenie č. 5: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Mariannu Dušovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Ľudmily Galdúnovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Ľudmila
Galdúnová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Ľudmily Galdúnovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 5 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Ľudmily Galdúnovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrili 5 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 30.05.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 6
Predstavenstvo zo dňa 30.05.2022
Uznesenie č. 6: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Ľudmila Galdúnová za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Márii Dostálovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Mária
Dostálová na základe predložených dokladov nespĺňa podmienku výkonu sociálnej práce a preto bude
požiadaná o doplnenie chýbajúcich informácií ohľadom vykonávanej praxe.
13.) Rôzne
Na stretnutie volených orgánov, ktoré sa bude konať 20.6.2022 je prihlásených len 11 členov. Mgr.
Vladimír Hambálek bude toto stretnutie viesť. Prihlásení členovia volených orgánov dostanú emailom
otázky, na ktoré sa majú pripraviť, aby bolo toto stretnutie konštruktívne.
14.) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi. Členovia
Predstavenstva si dohodli termín ďalšieho zasadnutia na 20.6.2022 o 12.30 hod. na Furdekovej 16.
V Bratislava, dňa 6.6.2022
Zapísala: Mgr. Martina Ondrejková
Overili: Mgr. Darina Antolíková, Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
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