Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 15.08.2022
Čas: 11:00 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Mgr. Martina Ondrejková
Za Profesijnú radu:
PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Neprítomná:
Mgr. Darina Antolíková
Program zasadnutia:
1.) Privítanie a otvorenie zasadnutia
2.) Informácie od posledného stretnutia
3.) Príprava akcií na jeseň
4.) Zosúladenie webového sídla
5.) Výzva pre profesijné združenia a zväzy
6.) Žiadosti o členstvo
7.) Rôzne
8.) 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 Prof.
PhDr. Michal Oláh, PhD..
2.) Informácie od posledného stretnutia
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že zatiaľ nebola uskutočnená inventarizácia a nie je
určený presný termín. Pani účtovníčka bola na dovolenke do 12.8.2022 a po tomto termíne bude odoslaná
predsedovi inventarizačnej komisie ním vyžiadaná dokumentácia potrebná pre výkon inventarizácie.
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o splnení/nesplnení úloh z posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSPaASP.
Úloha č. 1 z 28.6.2022 Zistiť možnosti a ceny wellness pobytu na Slovensku
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: ASAP
Úloha bola splnená.
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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. 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
Úloha naďalej trvá. Ďalej podľa bodu programu č. 5
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
Úloha bola splnená
Úloha č. 4 z dňa 28.6.2022 Príprava okrúhleho stola
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: jeseň 2022
Ďalej Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že komunikuje ohľadom jej aktívnej účasti na
odbornej konferencii SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY, ktorá bude online formou dňa 20.10.2022.
3.) Príprava akcií na jeseň
Mgr. Martina Ondrejková informovala, že sa pripravuje stretnutie volených orgánov, ktoré bude
uskutočnená aj s wellness pobytom. Všetkým členom volených orgánov bol odoslaný mail ohľadom
prieskumy ich preferencií na wellness pobyt – Bardejovské kúpele alebo Dunajská Streda. Na základe
týchto preferencií bolo zvolené za miesto stretnutia členov volených orgánov mesto Dunajská Streda.
Uznesenie č. 1 z 15.8.2022: V rámci rozhodovania o mieste stretnutia členov volených orgánov rozhodlo
Predstavenstvo nasledovne: Členovia Predstavenstva jednomyseľne schválili miesto stretnutia členov
volených orgánov mesto Dunajská Streda.
Úloha č. 1 z dňa 15.8.2022 Napísať a poslať mail ohľadom stretnutia všetkým členom volených
orgánov.
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková, Mgr. Katarína Mažárová
Termín: ASAP
4.) Zosúladenie webového sídla
V dňoch 1.2. – 3.2.2022 prebehlo monitorovanie prístupnosti webového sídla SKSPaASP podľa Smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a
mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorá ukladá povinnosť Ministerstvu investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgánu vedenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o
informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať
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povinné monitorovanie prístupnosti webových sídel. Mgr. Katarína Mažárová navrhla, aby informácia
o zosúladení webového sídla SKSPaASP európskym smerniciam bola uverejnená na webovej stránke
SKSPaASP. Prítomní členovia Predstavenstva jednomyseľne odsúhlasili jej návrh.
5.) Výzva pre profesijné združenia a zväzy
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o aktivite PhDr. Mgr. Gabriely Šostákovej, ktorá má
záujem o zapojenie SKSPaASP do výzvy 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.
Úloha č. 2 z dňa 15.8.2022 Kontaktovanie PhDr. Mgr. Gabriely Šostákovej
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: 18.8.2022
6.) Žiadosti o členstvo
SKSPaASP bola doručená žiadosť Bc. Ľubici Balogovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Bc. Ľubica
Balogová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce
asistenta sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Bc. Ľubici Balogovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Bc. Ľubici Balogovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 15.08.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 15.08.2022 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 15.08.2022
Uznesenie č. 2 z 15.8.2022: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia
Predstavenstva schválili Bc. Ľubicu Balogovú za novú členku ako asistenta sociálnej práce.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Terézie Minárikovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Terézia
Mináriková na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Terézie Minárikovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 4 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Terézie Minárikovej 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 15.08.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 15.08.2022 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 15.08.2022
Uznesenie č. 3 z 15.8.2022: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia
Predstavenstva schválili Mgr. Teréziu Minárikovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Kataríny Takácsovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Katarína
Takácsová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Kataríny Takácsovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 4 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Kataríny Takácsovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 15.08.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 15.08.2022 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 15.08.2022
Uznesenie č. 4 z 15.8.2022: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia
Predstavenstva schválili Mgr. Katarínu Takácsovú za novú členku.
7.) Rôzne
V rámci plánovania ďalších aktivít SKSPaASP navrhol Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. do budúcna zvoliť
zástupcov, ktorí by zastupovali SKSPaASP na MPSVR SR. Každý zástupca by sledoval jemu pridelenú
problematiku a kontaktoval priamo zástupcu z MPSVR SR, čím by sa zefektívnila komunikácia.
PhDr. Jozef Vorobel, PhD. – predseda Profesijnej rady - informoval prítomných o vydanom stanovisku
Profesijnej rady k porušeniu etického kódexu na základe podnetu z dňa 20.4.2022.
Predstavenstvo SKSPaASP bolo oboznámené s týmto stanoviskom a berie ho na vedomie.
8.) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi. Členovia Predstavenstva
si dohodli termín ďalšieho zasadnutia na 9.9.2022 o 10.00 hod. online cez platformu ZOOM
V Bratislava, dňa 15.8.2022
Zapísala: Mgr. Martina Ondrejková
Overili: PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD., Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
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