Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania Predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Dátum: 9.9.2022
Čas: 11:00 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Mgr. Martina Ondrejková
Za Profesijnú radu:
PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Za Dozornú radu:
PhDr. Peter Ormandy
Neprítomná:
Mgr. Darina Antolíková
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Program zasadnutia:
1.) Privítanie a otvorenie zasadnutia
2.) Informácie od posledného stretnutia
3.) Pracovné stretnutie členov volených orgánov
4.) Tlačová správa
5.) Disciplinárne konanie
6.) Vydávanie potvrdení
7.) Odborné podujatia – záštita nad konferenciou, participácia na konferencie, prezentácia na
konferencii
8.) Galavečer Dobré srdce
9.) Výberová komisia – posudková činnosť
10.) Inventarizácia
11.) Výzva pre profesijné združenia a zväzy
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 PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. a Mgr.
Katarína Mažárová.
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2.) Informácie od posledného stretnutia
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. 4 z dňa 28.6.2022 Príprava okrúhleho stola
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: jeseň 2022
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
Úloha bola splnená

Úloha č. 2 z dňa 15.8.2022 Kontaktovanie PhDr. Mgr. Gabriely Šostákovej
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: 18.8.2022
Úloha bola splnená.

3.) Pracovné stretnutie členov volených orgánov
Mgr. Martina Ondrejková informovala, že záujem o pripravované pracovné stretnutie členov volených
orgánov s wellness pobytom v termíne 6.10. – 7.10.2022 je nízky záujem a z uvedeného dôvodu navrhuje
zrušiť toto stretnutie.
Uznesenie č. 1 z 9.9.2022: V rámci rozhodovania o pracovnom stretnutí členov volených orgánov rozhodlo
Predstavenstvo nasledovne: Členovia Predstavenstva jednomyseľne schválili zrušenie stretnutia členov
volených orgánov v Dunajskej Strede v termíne 6.10 – 7.10.2022.
4.) Tlačová správa
Dňa 8.9.2022 bola prijatá žiadosť o riešenie sťaženej situácie sociálnych pracovníkov na oddelení
SPODaSK vzhľadom k nízkemu finančnému ohodnoteniu.
Úloha č. 1 z dňa 9.9.2022 Napísať tlačovú správu za SKSP a ASP
Zodpovedný: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: ASAP
Úloha č. 2 z dňa 9.9.2022 Pripraviť okrúhly stôl k danej problematike
Zodpovední: Mgr. Katarína Mažárová, Mgr. Martina Ondrejková
Termín: ASAP
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5.) Disciplinárne konanie
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o rozhodnutí disciplinárneho konania, ktorého je
účastníkom a voči ktorému podá odvolanie v stanovenej lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia.
6.) Vydávanie potvrdení
Mgr. Katarína Mažárová informovala, že na SKSP a ASP boli doručené dve žiadosti o potvrdenie, že na
žiadateľov nebolo vedené žiadne disciplinárne konanie. Pani predsedkyňa skonštatovala, že v rámci
komory viazne komunikácia s predsedkyňou Disciplinárnej komisie, ktorá bola požiadaná 3 x o vydanie
stanoviska voči osobám, ktoré požiadali Komoru o stanovisko. Prvá žiadosť o stanovisko bola poslaná ešte
29.7.2022 avšak k dnešnému dňu zasadnutia Predstavenstva SKSP a ASP nebola doručená žiadna odpoveď
zo strany Disciplinárnej komisie. Predstavenstvo SKSP a ASP berie túto skutočnosť na vedomie a v prípade
ďalšej absencie komunikácie zo strany predsedkyne Disciplinárnej komisie sa bude daným problémom
zaoberať.
7.) Odborné podujatia – záštita nad konferenciou, participácia na konferencie, prezentácia na
konferencii
Dňa 26.8.2022 bola doručená žiadosť o záštitu z Akadémie humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith
Steinovej, n.o. a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút Dr.
Pavla Blahu v Skalici nad konferenciou s medzinárodnou účasťou s názvom Supervízia, jej presahy
a perspektívy.
Uznesenie č. 4 z 9.9.2022: V rámci rozhodovania o záštite nad konferenciou s medzinárodnou účasťou
s názvom Supervízia, jej presahy a perspektívy rozhodlo Predstavenstvo nasledovne: Členovia
Predstavenstva jednomyseľne schválili záštitu nad konferenciou s medzinárodnou účasťou s názvom
Supervízia, jej presahy a perspektívy.
Dňa 31.8.2022 bola doručená žiadosť z detašovaného pracoviska v Michalovciach VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave o participáciu na konferencii. IX. Medzinárodná vedecká konferencia má názov "Humanitárna
pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a dobrovoľníckych tímov s utečencami z
Ukrajiny". Konferencia sa uskutoční 11.11.2022 v Michalovciach.
Uznesenie č. 5 z 9.9.2022: V rámci rozhodovania o participácii na IX. Medzinárodnej vedeckej konferencii
s názvom "Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a dobrovoľníckych
tímov s utečencami z Ukrajiny" dňa 11.11.2022 v Michalovciach rozhodlo Predstavenstvo nasledovne:
Členovia Predstavenstva jednomyseľne schválili participáciu SKSP a ASP na IX. Medzinárodnej vedeckej
konferencii s názvom "Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a
dobrovoľníckych tímov s utečencami z Ukrajiny" dňa 11.11.2022 v Michalovciach a poverujú p. Mgr.
Darinu Antolíkovú, aby reprezentovala Komoru na uvedenej konferencii.
Ďalej Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že pripraví prezentáciu na odbornú konferenciu
SOCIÁLNÍ PRÁCE TEĎ A TADY, ktorá bude online formou dňa 20.10.2022. Požiadala prítomných
členov Predstavenstva ako aj predsedu Profesijnej rady o spoluprácu pri príprave tejto prezentácie k zákonu
o sociálnej práci.
8.) Galavečer Dobré srdce
Predsedkyňa SKSP a ASP informovala prítomných o jej účasti na Galavečere Dobré srdce, ktoré sa bude
konať dňa 12.9.2022 v Bratislave. Mgr. Martina Ondrejková sa ospravedlnila, že vzhľadom
k momentálnym zdravotným problémom sa, žiaľ, Galavečera nezúčastní.
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9.) Výberová komisia – posudková činnosť
SK SP a ASP bola doručená žiadosť o delegovanie zástupcu do výberovej komisie vo výberovom konaní
na pozíciu Lektor sociálnej posudkovej činnosti, ktoré sa uskutoční 13.9.2022.
Predstavenstvo SK SP A ASP deleguje na zasadnutie výberovej komisie p. prof. PhDr. Michala Oláah,
PhD.
10.) Inventarizácia
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných, že dnes 9.9.2022 bude uskutočnená inventarizácia
v priestoroch SKSP a ASP na Furdekovej 16. Prítomné budú Mgr. Katarína Mažárová a Mgr. Martina
Ondrejková.
11.) Výzva pre profesijné združenia a zväzy
Mgr. Martina Ondrejková informovala prítomných, že kontaktovala PhDr. Mgr. Gabrieuy Šostákovú
vzhľadom k jej aktivite o 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. Avšak vzhľadom k tomu, že k 6.9.2022
nebude mať SKSP a ASP žiadnych zamestnancov, nie je možné sa do výzvy zapojiť.
12.) Rôzne
Žiadosti o členstvo
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Moniky Bartošovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Monika
Bartošová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Moniky Bartošovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Moniky Bartošovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 9.9.2022 vyjadrili 4 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 9.9.2022 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 9.9.2022
Uznesenie č. 2 z 9.9.2022: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia
Predstavenstva schválili Mgr. Moniku Bartošovú za novú členku.
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SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Moniky Paľovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Monika
Paľová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Moniky Paľovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Moniky Paľovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 9.09.2022 vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 9.09.2022 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 9.09.2022
Uznesenie č. 3 z 9.9.2022: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia
Predstavenstva schválili Mgr. Moniku Paľovú za novú členku.
Prítomní členovia Predstavenstva SKSP a ASP si určili predbežný dátum Snemu v roku 2022. Termín
konania snemu je 24.11.2022 online, prípadne prezenčnou formou.
13.) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi. Prítomní členovia
Predstavenstva sa dohodli termín ďalšieho zasadnutia bude konzultovaný aj s neprítomnými členmi
Predstavenstva elektronickou formou.
V Bratislava, dňa 09.09.2022
Zapísala: Mgr. Martina Ondrejková
Overili: PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD., Mgr. Katarína Mažárová
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