Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Správa o činnosti Predstavesntva SK SP a ASP za rok 2020

Členská základňa SK SP a ASP:
Komora mala k 31.12.2020 - 621 členov.
V r. 2020 vstúpilo do komory 33 členov, 22 členov svoje členstvo v komore ukončilo a 11 členov si
svoje členstvo v komore prerušilo.
Predstavenstvo SK SP a ASP je výkonným a riadiacim orgánom komory.
Medzi členov Predstavenstva patria:
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. – členka predstavenstva – 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
Členstva v predstavenstve sa v r. 2020 vzdali p. PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD k 16.8.2020 a p. PhDr.
Jaroslava Bašová k 4.8.2020.
Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej úrovne
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Členovia profesijnej rady komory:
Mgr. Katarína Mažárová – predsedníčka profesijnej rady komory
PhDr. Anna Baltazarovičová – členka profesijnej rady komory
Mgr. Vladimír Hambálek - člen profesijnej rady komory
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. - členka profesijnej rady komory
PhDr. Eva Labudová - členka profesijnej rady komory
Mgr. Kristína Mózešová, PhD. - členka profesijnej rady komory
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Mgr. Eva Rabeseiferová - členka profesijnej rady komory
Mgr. Monika Turacová, PhD. - členka profesijnej rady komory
PhDr. Jozef Vorobel, PhD. - podpredseda profesijnej rady komory
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. - člen profesijnej rady komory
prof. PaedDr.Milan Schavel, PhD. - člen profesijnej rady komory
Mgr. Martina Gymerská - členka profesijnej rady komory
Členstva v profesijnej rade komory sa v r. 2020 vzdala p. Mgr. Eva Rabeseiferová k 8.4.2020.
Dozorná rada komory kontroluje činnosť komory, plnenie uznesení snemu komory, hospodárenie s
majetkom komory, činnosť predstavenstva komory a predsedu komory, dodržiavanie vnútorných predpisov
komory a rozhodnutí orgánov komory.
Členovia dozornej rady komory:
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková – predsedníčka dozornej rady komory
PhDr. Mária Solčanská – členka dozornej rady komory
Mgr. Emília Révajová Bujňáková – členka dozornej rady komory
Disciplinárna komisia komory rozhoduje v prvom stupni v disciplinárnom konaní vedenom proti členovi
komory, ktoré sa začalo na návrh dozornej rady komory, profesijnej rady komory alebo z jej vlastného
podnetu, posudzuje podnety na členov komory v oblasti porušenia povinnosti členov komory vyplývajúcej
zo zákona alebo v oblasti porušenia vnútorného predpisu komory alebo etického kódexu členom komory,
plní oznamovaciu povinnosť o výsledkoch disciplinárnych konaní alebo o iných skutočnostiach.
Členovia disciplinárnej komisie komory:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – predsedníčka disciplinárnej komisie komory
Mgr. Darina Antolíková – podpredsedníčka disciplinárnej komisie komory
Mgr. Andrea Paleníková – členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Jozef Dub – člen disciplinárnej komisie komory
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. - členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Dagmar Štiavnická, PhD., MBA, DiS - členka disciplinárnej komisie komory
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)905 528 105
www.facebook.com/komoraSPaASP/

Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

PhDr. Zuzana Jurčová - členka disciplinárnej komisie komory
Základný prehľad aktivít
Snem komory sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 v r. 2020 neuskutočnil.
Predstavenstvo komory zasadalo 12-krát.
Profesijná rada komory rokovala 12-krát.
Dozorná rada komory zasadala 6-krát.
Disciplinárna komisia komory rokovala 11-krát.
Legislatívna iniciatíva:
Komora sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania zapojila do nasledovných
procesov:
-

-

Zákon, 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 a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Navrhla pripomienky k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia
Pripomienky k návrhu Štatútu Rady vlády SR pre duševné zdravie
Pripomienky k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2021 – 2030
Pripomienky ku národnej stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti
Pripomienky k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripomienky k zákonu č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Komora delegovala svojich zástupcov:
-

Do výberovej komisie pre výber zástupcu SK SP a ASP v Akreditačnej komisii MPSVR pre
oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately delegovala prof. PaedDr. Milana
Schavela, PhD..

-

Do výberovej komisie pre výber zástupcu SK SP a ASP do pracovnej skupiny pre tvorbu
novej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva v SR delegovala pani Mgr. Martinu
Gymerskú
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Mimoriadne udalosti
Činnosť a aktivity komory ovplyvnili v r. 2020 najmä nasledovné udalosti:
-

Pandémia COVID – 19
o tak ako celá spoločnosť i komora na základe nariadených epidemiologických
opatrení v súvislosti s pandémiou presunula svoje aktivity do online priestoru
o vzdelávacie aktivity, ktoré nebolo možné realizovať v online priestore boli zrušené
o plánovaný worskhop – Odborné činnosti sociálnej práce bol presunutý na r. 2022
o z tohto dôvodu sa neuskutočnil v r. 2020 Snem komory
o v súvislosti s pandémiou komora čelila novým výzvam výkonu sociálnej práce
v prostredí pandémie

-

Vzdanie sa funkcie predsedníčky komory a ukončenie členstva v komore
o v auguste 2020 sa funkcie predsedníčky vzdala a zároveň ukončila svoje členstvo
v komore p. PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
o od augusta 2020 funkciu štatutára vykonával podpredseda komory PhDr. František
Drozd, PhD.
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