Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 28.06.2022
Čas: 10:00 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Mgr. Martina Ondrejková
Neprítomní:
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Mgr. Darina Antolíková
Program zasadnutia:
1.) Privítanie a otvorenie zasadnutia
2.) Informácie od posledného stretnutia
3.) Výzva pre profesijné združenia a zväzy
4.) Konferencia NP Rodinné poradne
5.) Pozvánka – 10.výročie založenia NO Trojlístok
6.) Vytvorenie pracovnej skupiny TSP
7.) Odborná konferencia _SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY“
8.) Príprava Výročnej správy za r. 2021
9.) Preplácanie cestovného
10.) Účtovníctvo
11.) Žiadosti o členstvo
12.) Rôzne
13.) 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 Mgr. Katarína Mažárová a PhDr. Bc. Silvia
Vadkertiová, PhD.. Vzhľadom k neúčasti prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. nebolo možné zaradiť do
zasadnutia 4. bod programu, ktorý sa konferencie zúčastnil za SKSP a ASP. Zároveň sa prítomné členky
Predstavenstva dohodli, že 11. bod programu bude presunutý do per rollam.
2) Informácie od posledného stretnutia
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že dňa 22.6.2022 sa za SKSP a ASP zúčastnila PhDr.
Ida Želinská diskusie, ktorý sa týkala reformy psychiatrickej starostlivosti s fokusom na vzdelávanie, na
základe pozvánky zo Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.
Ďalej Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o poslanom usmernení pri zamestnávaní asistentov
sociálnej práce.
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Na základe spoločného stretnutia volených orgánov nám vyplynula úloha pripraviť ďalšie stretnutie, na
ktorom bude vyššia účasť. Mgr. Katarína Mažárová navrhla spoločné pracovné stretnutie spojiť s relaxom.
Spoločné stretnutie je plánované na jeseň 2022 pred snemom.
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o zaslanej informácii o odstúpení z Dozornej rady Mgr.
Petry Červenej. Predstavenstvo odstúpenie členky Dozornej rady berie na vedomie.
Úloha č. 1 z 28.6.2022 Zistiť možnosti a ceny wellness pobytu na Slovensku
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: ASAP
Pani predsedníčka tiež informovala prítomných, že by sa rada zúčastnila pracovného stretnutia k zákonu
578/2004 na MZ SR.
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

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
Úloha splnená

Úloha č. 2 z dňa 30.5.2022 Zaslanie informácie o nedodržaní predpisov
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Úloha splnená
3.) Výzva pre profesijné združenia a zväzy
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňa 01.06.2022
zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01
Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte
pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností
prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a
zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na
nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej
zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach
obnovujúceho sa trhu práce.
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Úloha č. 2 z dňa 28.6.2022 Spojiť sa s Mgr. Martinou Gymerskou za účelom podania žiadosti o
NFP
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: v najbližšom termíne
4.) Konferencia NP Rodinné poradne
Bod programu je presunutý na ďalšie zasadnutie Predstavenstva SKSP a ASP.
5.) Pozvánka – 10.výročie založenia NO Trojlístok
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o pozvánke na spoločenské podujatie s odborným
programom pri príležitosti 10. výročia založenia Neziskovej organizácie Trojlístok s názvom „Trojlístok
10 +“ v dňoch 27. a 28. júna 2022 v Prešove. Mgr. Katarína Mažárová však účasť z časových dôvodov
odmietla.
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 požadovali upresnenie vízie, cieľov danej
pracovnej skupiny. Na základe poslaných podrobnejších údajov Predstavenstvo SKSPaASP rozhodlo, že
súhlasí so založením pracovnej skupiny TSP, ktoré bude viesť Mgr. Miroslav Oláh.
Uznesenie č. 1 z 28.6.2022: V rámci rozhodovania o vytvorení pracovnej skupiny TSP – terénny sociálny
pracovník rozhodlo Predstavenstvo nasledovne: Členovia Predstavenstva jednomyseľne schválili
vytvorenie pracovnej skupiny TSP.
7.) Odborná konferencia _SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY“
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o pozvánke a účasti na odbornej konferencii online.
Cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 20.10.2022 je venovať sa aktuálnym témam v profesii sociálnej
práce v ČR.
8.) Preplácanie cestovného

Dňa 24.6.2022 dostala pani predsedníčka vysvetľujúci mail ohľadom preplatenia cestovných nákladov
PhDr. Mgr. Gabriely Šostákovej. Členovia Predstavenstva SKSP a ASP našli chyby v predložených
dokladoch. Prítomné členky Predstavenstva SKSP a ASP požiadali Mgr. Katarínu Mažárovú o overenie
predložených dokladov ekonómkou. V prípade odsúhlasenia predložených dokumentov alebo odstránenia
chýb v dokumentoch bude možné cestovné náklady odstrániť. Mgr. Martina Ondrejková kládla dôraz na
striktné dodržiavania platných smerníc a zákonov, ktoré platí pre všetkých členov SKSP a ASP rovnako.
Úloha č. 3 z dňa 28.6.2022 Odstránenie nezrovnalostí v predložených dokumentoch na preplatenie
cestovného v spolupráci s ekonómkou
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
9.) Príprava Výročnej správy za r. 2021
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o rozposlaní mailu všetkým predsedom volených
orgánov s požiadavkou o vypracovanie správy o činnosti za rok 2021 z dôvodu následného spracovania
informácií do výročnej správy za rok 2021.
10.) Účtovníctvo

Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných ohľadom daňového priznania a účtovnej uzávierky, ktoré
budú ukončené v najbližších dňoch.
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11.) Žiadosti o členstvo
Bod programu je presunutý.
12.) Rôzne
Dnes t.j. 28.6.2022 požiadal predseda inventarizačnej komisie o predĺženie termínu na vykonanie
inventarizácie do 30.9.2022. Predstavenstvo SKSPaASP berie túto žiadosť na vedomie a súhlasí
s predĺžením termínu z objektívnych dôvodov, ktorým je odklad daňového priznania za rok 2021.
Na základe spoločného stretnutia členov volených orgánov vyplynula potreba zvýšenia sociálneho statusu
sociálneho pracovníka ako aj jeho finančného ohodnotenia. Prítomní členovia Predstavenstva SKSP a ASP
sa zhodli na nutnosti prípravy okrúhleho stola odborníkov z oblasti sociálnej práce.
Úloha č. 4 z dňa 28.6.2022 Príprava okrúhleho stola
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: jeseň 2022
14.) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi. Členovia
Predstavenstva si dohodli termín ďalšieho zasadnutia na 6.9.2022 o 10.00 hod. online cez platformu
ZOOM
V Bratislava, dňa 28.6.2022
Zapísala: Mgr. Martina Ondrejková
Overili: Mgr. Katarína Mažárová, PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
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