
Správa o činnosti Predstavenstva SK SP a ASP  za rok 2019. 

 

Členstvo v SK SP a ASP 

 K 31. decembru 2019 mala komora 616 členov. Členstvo prerušilo a zrušilo celkom 9 členov. 
 K 31. decembru 2019 mala komora 27 hosťujúcich členova čestné členstvo nebolo v roku 2019  
udelené žiadnej osobnosti. 

 
Orgány komory 

Snem komory si na ustanovujúcom sneme dňa 18.9.2015 zvolil orgány komory a vymenoval 
ich zástupcov. 
Dňa 10.01.2019 sa na zasadnutí snemu komory konali doplňujúce vol'by predsedu komory, kde 
bola zvolená pani PhDr. Mgr. Ol'ga Jarošová, PhD.. 
Dňa 24.10.2019 sa konalo ďalšie zasadnutie snemu komory, na ktorom bola za predsedníčku 
komory opäť zvolená p. PhDr. Mgr. Ol'ga Jarošová, PhD.. 

Volenými orgánmi komory sú: 

• Predstavenstvo komory 

• Profesijná rada komory 

• Dozorná rada komory 

• Disciplinárna komisia komory 
 

Štatutárny orgán komory je predseda komory. Predseda komory je zároveň aj predsedom  predstavenstva 
komory. 
 

 Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory. Medzi členov 
predstavenstva komory patria: 
PhDr. Mgr. Ol'ga Jarošová, PhD. -predsedníčka komory 

 
PhDr. František Drozd, PhD. - člen predstavenstva (podpredseda komory) 
PhDr. Jaroslava Bašová - členka predstavenstva komory 
PhDr. Peter Seman - člen predstavenstva komory 

 
Mgr. Beáta Horváthová - členka predstavenstva komory 
Mgr. Peter Kulifaj - člen predstavenstva komory 
PhDr. Jana Mazalánová- členka predstavenstva komory 
Mgr. Martina Ondrejková - členka predstavenstva komory  
 
Mgr. Monika Stašíková - členka predstavenstva komory 
Mgr. Petra Závacká, PhD. - členka predstavenstva komory 
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. - členka predstavenstva komory 



 

Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podroienky na zvyšovanie profesionálnej 
úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Medzi členov profesijnej rady 
komory patria: 
Mgr. Katarína Mažárová - predsedníčka Profesijnej rady 
PhDr. Anna Baltazarovičová - členka Profesijnej rady 
Mgr. Vladimir Hambálek - člen Profesijnej rady 
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. - členka Profesijnej rady  
            
    PhDr. Eva Labudová - členka Profesijnej rady POZOR!!!!!!!! 
 

Mgr. Kristína Mózešová, PhD. - členka Profesijnej rady 
Mgr. Eva Rabenseiferová- členka  Profesijnej  rady 
Mgr. Monika Turacová, PhD. - členka Profesijnej rady 
PhDr. Jozef Vorobel, PhD. - členka Profesijnej rady 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Máte!, PhD. - člen Profesijnej rady 
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. - členka Profesijnej rady 
Mgr. Martina Gymerská - členka Profesijnej rady 

 
Dozorná rada komory kontroluje činnost' komory, predstavenstva komory a predsedu 
komory, plnenie uznesení snemu komory, hospodárenie s majetkom komory a i. 
Medzi členov Dozornej rady komory patria: 

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková-predsedníčka Dozornej rady 
PhDr. Mária Solčanská- členka Dozornej rady 
Mgr. Emília Révajová Bujňáková - členka Dozornej rady 
 
Disciplinárna komisia komory  
Medzi členov Disciplinárnej komisie komory patria: 
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. - predsedníčka Disciplinárnej komisie 
PhDr. Eva Labudová- členka Disciplinárnej komisie POZOR!!!!!!! 
Mgr. Andrea Paleníková - členka Disciplinárnej komisie 
PhDr. Jozef Dub- člen Disciplinárnej komisie 
Mgr. Darina Antolíková - členka Disciplinárnej komisie 
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. - členka Disciplinárnej komisie 
PhDr. Dagmar Štiavnická, PhD., MBA, DiS. - členka Disciplinárnej komisie 
PhDr. Zuzana Jurčová- členka Disciplinárnej komisie 
 

 

  ZÁKLADNÝ PREHĽAD AKTIVÍT 

 
Ponúkame Vám prehľad aktivít v roku 2019. 

 
Zasadnutia snemu komo1y- na treťom zasadnutí snemu, ktorý sa konal dňa 10.1.2019 sa 



schválili navrhované zmeny v Etickom kódexe, ktorý Komora revidovala na základe 
medzinárodného Etického kódexu sociálnych pracovníkov. 
Snem bol spojený s doplňujúcimi vol'bami na uvoľnené miesto predsedu. Vašu dôveru získala 
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.. 
Dňa 24.10.2019 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie snemu komory, ktoré bolo spojené s vol'bami 
členov do volených orgánov a s voľbou predsedu Komory na ďalšie volebné obdobie. 
Zoznam volených členov je uvedený vyššie, za predsedníčku bola opät' zvolená p. PhDr. Mgr. 
Oľga Jarošová, PhD.. 

 
Vzdelávacie aktivity - komora v roku 2019 spustila vzdelávacie al{tivity pre sociálnych 
pracovníkov, určené tak pre členov komory, ako aj ďalších záujemcov. Jednou z prvých 
aktivít bol interaktívny seminár o špecializovanom sociálnom poradenstve. Seminár sa konal 
v Prešove, Ružomberku a posledný v Bratislave. Komora ďakuje školiteľovi Mgr. 
Vladimírovi Hambálkovi. 
Druhé vzdelávanie bolo školenie „Štandardy v kocke", ktoré sa konalo v Poprade. Komora 
ďakuje školiteľovi p. PhDr. Františkovi Drozdovi, PhD.. 

 
Účast' na vedeckej konferencii - komora ako spolupracujúci subjekt sa zúčastnila 
medzinárodnej vedeckej konferencie na tému ,,Zdravotno - sociálne a ošetrovateľské aspekty 
civilizačných ochorení", ktorá sa uskutočnila 15. 11. 2019 v Michalovciach. 

 
Medzirezortné pripomienkovanie - ďalšou z aktivít bola aktívna účasť na medzirezortnom 
pripomienkovom konaní, kde bolo predmetom pripomienkovanie novely Zákona 581/2004 
Z. z. o zdravotnom poistení a o dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. 

 
Oslovenie inštitúcii so žiadosťou o spoluprácu - zástupcovia komory oslovili so žiadosťou 
o spoluprácu byť riadnym členom v legislatívnom procese nasledovné inštitúcie, združenia – 

Národnú radu Slovenskej republiky; Výbor NR SR pre sociálne veci; Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo spravodlivosti SR; Radu vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť'; Ministerstvo vnútra SR; Radu vlády SR pre 
mimovládne neziskové organizácie; Radu vlády SR pre prevenciu kriminality; Radu vlády 
Slovenskej republiky pre práva seniorov a prisp6sobovanie verejných politik procesu starnutia 
populácie; Ministerstvo zdravotníctva; Radu vlády SR pre protidrogovú politiku; Združenie 
miest a obcí Slovenska. 

 
Prerokovávanie pripomienok k zákonu č. 578/2004 Z.z. -  zástupcovia  komory sa zúčastnili 
na prerokovaní zásadných pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na Ministerstve zdravotníctva SR. 

 
Príprava pripomienok zákona č. 576/2004 Z.z. - zástupcovia komory pripravili potrebné 
legislatívne úpravy k zákonu č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. 



 
 
Iniciovanie novelizácie zákona č. 219/2014 Z.z. - komora bola iniciátorom novelizácie 
zákona o sociálnej práci č. 219/2014 Z.z., k čomu sa tiež viedli intenzívne rokovania s 
MPSVaR a predsedníčkou výboru pre sociálne veci NR SR. 

 
Stretnutie s predsedníčkou Výboru pre sociálne veci NRSR - zástupcovia komory sa stretli s 
predsedníčkou Výboru pre sociálne veci NRSR, Doc. PhDr. Alenou Bašistovou, PhD., ktorá 
otvorila zákon o sociálnej práci v časti kvalifikačných predpokladov sociálnych pracovníkov. 
Komora sa na predsedníčku obrátila so svojimi ďalšími návrhmi úpravy zákona o sociálnej 
práci, dotýkajúcich sa najmä záväznosti dodržiavania Etického kódexu všetkými sociálnymi  
pracovníkmi a asistentmi sociálnej práce, oblasti financovania, pôsobnosti komory a 
kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej práce. 

 
Vyjadrenie ku kauze Čistý deň -komora vyjadrila pre rádiožurnál RTVS stanovisko k 
obnove trestného stíhania v prípade subvenčného podvodu v kauze Čistý deň. 
 

Vyjadrenie k zvýšeniu príspevku na poskytovanie sociálnych služieb - komora vyjadrila pre 
rádiožurnál RTVS stanovisko k zvýšeniu príspevku na poskytovanie sociálnych služieb, ktorý 
sa v roku 2019 zvýšil a stanovisko k príspevku na osobnú asistenciu a opatrovanie, ktorý sa 
zvýšil od 1. júla 2019. 

 
Nová interná smernica - komora vydala novú smernicu OCK/5-2016 Zastupovanie komory 
v odborných fórach, ktorá upravuje podrobnosti o výbere zástupcov komory, ktorých úlohou 
je zastupovanie komory vo výboroch, komisiách alebo v ďalších odborných fórach. 

 
Rokovanie „Okrúhly stôl - prestupné bývanie" - na rokovaní sa preberali témy budovania 
nocľahární, útulkov a zariadení núdzového bývania na Slovensku, klienti v oblasti 
bezdomovectva a aké sú nároky na intenzitu sociálnej práce v tréningových bytoch. 

 
Rokovanie ohľadom Etického kódexu - komora tiež viedla rokovania o legislatívnej úprave, 
ktorou by sa stal Etický kódex záväzný pre všetkých sociálnych pracovníkov. 

 
Pracovné stretnutie - komora sa zúčastnila pracovného stretnutia so zástupcami odborníkov z 
oblasti psychológie, psychiatrie a ďalšími pomáhajúcimi profesiami, aby si vymenila 
skúsenosti a popísala najhorúcejšie problémy súvisiace s týmito profesiami. Diskutovala o 
akútnom nedostatku psychoterapeutova hľadala riešenia a následné legislatívne úpravy tak, 
aby aj absolventi iných pomáhajúcich profesií, okrem psychológie a psychiatrie, mohli po 
absolvovaní ďalšieho vzdelávania vykonávať psychoterapiu. Takáto úpravy by následne 
bezpochyby viedla k vyššiemu statusu profesie sociálneho pracovníka. 

 



Poskytnutie dotácie - dňa 21.mája 2019 bolo na základe rozhodnutia predsedu vlády SR, 
Petra Pellegriniho, odsúhlasené poskytnutie dotácie na prevádzkovanie komory v sume 
30 000 €. 

 
 
Zasadnutia volených orgánov komory v roku 2019 zrealizovalo Predstavenstvo komory 7  
Spoločných rokovacích podujatí, profesijná rada komory I spoločné zasadnutie, Disciplinárna  komisia 
I spoločné zasadnutie a Dozorná rada 2 spoločné zasadnutia 

 
Účtovníctvo SKSPaASP za rok 2019 bolo uzavreté ročnou závierkou takto:  
Výnosy €: 41.448,37,-  
Výdavky €: 32.156,86,-  
Hospodársky výsledok €: 9.291,48,- 
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