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O Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) je
zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých
odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.
K základným úlohám komory patrí:
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o
o
o

plnenie si povinností vo veciach zápisu do zoznamu členov komory a výmazu
zo zoznamu členov komory,
ochrana práv a záujmov členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce,
poskytovanie bezplatného poradenstva v súvislosti s výkonom sociálnej práce
pre členov komory a sprostredkovanie právneho zastupovania členov komory
v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach súvisiacich s výkonom
sociálnej práce, rozhodovanie vo veciach povolenia, disciplinárneho previnenia
a vo veciach uznania osvedčenia, vysvedčenia alebo iného dokladu o
absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre
špecializovaný odbor sociálnej práce alebo o absolvovaní vzdelávacieho
programu ustanoveného pre nadstavbovú odbornú činnosť vydaného
zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych
predpisov príslušného štátu,
konanie vo veciach podnetov, návrhov a sťažností svojich členov v súvislosti s
ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov,
vydávanie vnútorných predpisov a etického kódexu sociálneho pracovníka
a asistenta sociálnej práce,
vydávanie stanovísk k etickým otázkam výkonu sociálnej práce,
poskytovanie údajov zo zoznamu členov komory a z registra povolení na účely
štátnych štatistických zisťovaní,
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce s profesijnými združeniami a
vzdelávacími inštitúciami v oblasti vecnej pôsobnosti komory,
ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
a podieľanie sa na jeho spoločenskom zvyšovaní, vydávanie stanovísk
k výkonu sociálnej práce s dôrazom na všeobecné štandardy kvality výkonu
sociálnej práce,
pripomienkovanie zákonov a iných strategických dokumentov, ktoré majú vplyv
na výkon sociálnej práce,
hodnotenie sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálneho pracovníka
vykonávajúceho samostatnú prax,
vedenie, pravidelné aktualizovanie a sprístupňovanie na webovom sídle
komory informácií daných zákonom, najmä zoznam členov komory, zoznam
hosťujúcich a čestných členov komory, zoznam členov orgánov komory
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o

a register povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka
a asistenta sociálnej práce,
ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Orgány komory
- Snem komory je najvyšším orgánom komory. Snem komory tvoria členovia komory.
-

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

Volenými orgánmi komory sú:
- Predstavenstvo komory

- Dozorná rada komory

- Profesijná rada komory

- Disciplinárna komisia komory

Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné. Členstvo v orgánoch komory je čestné.
Predstavenstvo komory je výkonným a riadiacim orgánom komory.
Medzi členov predstavenstva patria:
Mgr. Katarína Mažárová – členka predstavenstva – predsedníčka komory
Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – člen predstavenstva - podpredseda komory
Mgr. Darina Antoliková, MBA – členka predstavenstva komory
Mgr. Martina Ondrejková – členka predstavenstva komory
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. – členka predstavenstva komory
Členstva v predstavenstve sa v roku 2021 vzdali:
Mgr. Monika Stašíková - vzdanie sa funkcie členky komory ku dňu 16.10.2021,
PhDr. František Drozd - vzdanie sa funkcie podpredsedu a člena predstavenstva SKSP a ASP
ku dňu 27.4.2021,
PhD. Mgr. Beáta Horváthová - vzdanie sa funkcie členky predstavenstva SKSP a ASP ku dňu
27.4.2021
PhDr. Jana Mazalánová - vzdanie sa funkcie členky predstavenstva SKSP a ASP ku dňu
27.4.2021,
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Mgr. Petra Závacká, PhD. - vzdanie sa funkcie členky predstavenstva SKSP a ASP ku dňu
27.4.2021
PhDr. Peter Seman - vzdanie sa funkcie člena predstavenstva SKSP a ASP ku dňu 1.5.2021
Mgr. Peter Kulifaj - vzdanie sa funkcie člena predstavenstva SKSP a ASP ku dňu 8.12.2021
Profesijná rada komory svojou činnosťou utvára podmienky na zvyšovanie profesionálnej
úrovne sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Členovia profesijnej rady komory:
PhDr. Jozef Vorobel, PhD. - predseda profesijnej rady komory
Mgr. Vladimír Hambálek - člen profesijnej rady komory
PhDr. Eva Labudová - členka profesijnej rady komory
Mgr. Kristína Mózešová, PhD. - členka profesijnej rady komory
Mgr. Monika Turacová, PhD. - členka 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 roku 2021 vzdali :
Mgr. Katarína Mažárová vzdanie sa funkcie členky profesijnej rady SKSP a ASP ku dňu
27.4.2021
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. – vzdanie sa funkcie členky profesijnej rady SKSP a ASP ku dňu
19.4.2021
PhDr. Anna Baltázarovičová – vzdanie sa funkcie členky profesijnej rady SKSP a ASP ku dňu
1.7.2022
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
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PhDr. Ormandy Peter – člen dozornej rady komory
Mgr. Oláh Miroslav - člen dozornej rady komory
Mgr. Červená Petra - členka dozornej rady komory
Členstva v dozornej rade komory sa v roku 2021 vzdali :
PhDr. Mária Solčanská - vzdanie sa funkcie členky dozornej rady SKSP a ASP ku dňu
29.3.2021
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
PhDr. Jozef Dub – člen disciplinárnej komisie komory
PhDr. Zuzana Jurčová - členka disciplinárnej komisie komory
Mgr. Andrea Ďurovová - členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Daniela Jároši - členka disciplinárnej komisie komory
PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH - člen disciplinárnej komisie komory
Členstva v disciplinárnej komisii komory sa v roku 2021 vzdali :
Mgr. Ibolya Lővinger - vzdanie sa funkcie členky disciplinárnej komisie SKSP a ASP ku dňu
1.6.2021
Mgr. Darina Antolíková - vzdanie sa funkcie členky disciplinárnej komisie SKSP a ASP ku dňu
8.12.2021
•
•
•
•

Funkčné obdobie volených orgánov komory je štvorročné.
Členstvo vo volených orgánoch je čestné.
Kompetencie a úlohy jednotlivých volených orgánov sú stanovené zákonom a štatútom
komory, ktorý patrí k základným dokumentom komory.
Činnosť volených orgánov komory je možné sledovať prostredníctvom zápisníc z ich
zasadnutí, ktoré komora zverejňujem na svojej webovej stránke www.socialnapraca.sk
.
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Základnými dokumentami komory sú:
-

Štatút
Hospodársky poriadok
Rokovací poriadok

- Volebný poriadok
- Disciplinárny poriadok
- Etický kódex

Úplné znenie uvedených dokumentov je zverejnené na Dokumenty - Slovenská komora
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (socialnapraca.sk) .
Komora mala k 31.12.2021 621 členov. V roku 2021 pribudlo 24 nových členov, 19 členov
prerušilo členstvo 24 členov svoje členstvo v komore ukončilo.

Základný prehľad aktivít za rok 2021

V roku 2021 mala vplyv na činnosť komory pretrvávajúca nepriaznivá pandemická situácia ako i
viaceré zmeny vo vnútornom fungovaní komory a zmenou štatutára komory. Aktivity a činnosti
komory sa presunuli najmä do on line priestoru.
V rámci prípravy voľby nového štatutára sa uskutočnila livestreamová diskusia kandidátov na
nového predsedu/predsedkyňu komory 20.4.2021,
v ktorej mohli zodpovedať na otázky členov komory,
predstaviť seba i svoju víziu fungovania komory.

Zasadnutia snemu komory sa v súvislosti s

nevyhnutnými doplňujúcimi voľbami na predsedu
komory ako i nových členov volených orgánov v roku
2021 konali 2-krát a to:

Zasadnutie snemu, ktoré sa uskutočnilo on line formou v aplikácii Zoom dňa 27.4.2021 bolo
spojené s doplňujúcimi voľbami na predsedu SKSP a ASP, v ktorých sa novou predsedkyňou
SKSP a ASP stala Mgr. Katarína Mažárová s celkovým počtom odovzdaných platných hlasov 22.
Hosťami na zasadnutí boli doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. – poradkyňa prezidentky SR pre
sociálne témy a verejnú mienku a Mgr. Anna Verešová – generálna riaditeľka Sekcie rodinnej
politiky MPSVR SR, ktoré sa prihovorili k prítomným členom komory úvodnými povzbudzujúcimi
príhovormi. Členovia komory prijali medzi seba nového hosťujúceho člena.
Na tom istom zasadnutí snemu sa konali tiež doplňujúce voľby na členov Dozornej rady
a Disciplinárnej komisie.
Novými členmi Dozornej rady sa stali: PhDr. Peter Ormandy, Mgr. Miroslav Oláh, Mgr. Petra
Červená. Novými členmi Disciplinárnej komisie sa stali: Mgr. Andrea Ďurovová, PhDr. Daniela
Jároši, PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH.
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Zasadnutie snemu, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.12.2021 s doplňujúcimi voľbami na členov
Predstavenstva SKSP a ASP. Novými členmi Predstavenstva SKSP a ASP sa stali: Mgr. Darina
Antolíková MBA, Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., PhDr. Iveta Šípošová. Členovia komory prijali
medzi seba nového hosťujúceho člena. Predsedovia volených orgánov komory predstavili
činnosť
svojich orgánov, členovia komory prijali medzi seba dvoch nových hosťujúcich členov

Pracovné stretnutia – Počas uplynulého roka zrealizovali zástupcovia komory pracovné
stretnutia so štátnou tajomníčkou, vedúcimi pracovníkmi oddelenia sociálnych služieb a
oddelenia SPOD a SK, MPSVR SR a ďalšie.
Zasadnutia volených orgánov komory – V roku 2021 zrealizovalo predstavenstvo komory 17
spoločných rokovacích podujatí, profesijná rada komory 8 spoločných zasadnutí, dozorná
rada komory v roku 2021 zasadala 6-krát a disciplinárna komisia zasadala 7-krát. Z dôvodu
pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie v roku 2021 sa väčšina zasadnutí volených
orgánov SKSP a ASP realizovali on line formou.
Live streamová diskusia „Quo Vadis komora naša?“ sa konala
2. marca 2021 s odborníkmi z oblasti sociálnej práce za účelom
vyjasnenia si vízie, úloh a cieľov komory.
Dňa 29.6.2021 sa stretli predsedovia, prípadne zástupcovia
orgánov komory – štatutárka komory a predsedkyňa
predstavenstva,
zástupkyňa dozornej rady, predseda profesijnej rady
a zástupca disciplinárnej komisie v live streamovej
diskusii s názvom Komora, kde mali priestor prezentovať
úlohy a činnosti jednotlivých volených orgánov ako
i vzájomnú spoluprácu v rámci komory.
Dňa 19.10.2021 sa konala live streamová diskusia na
tému Samostatná prax sociálneho pracovníka, kde
spoločne s predsedkyňou komory diskutovali o radostiach a strastiach priamo držitelia
oprávnenia na výkon samostantej praxe sociálneho pracovníka.
Svetový deň sociálnej práce, ktorý si pripomíname každoročne tretí utorok v mesiac marec, padol
tento rok na 16.marca 2021. Pri tejto príležitosti sa sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej
práce prihovoril listom podpredsedom komory, ktorý bol zverejnený na webovom sídle komory.
Ústretovou témou svetového dňa sociálnej práce 2021 bola sociálna solidarita a globálna
prepojenosť, ako koncept a filozofia zameraná na podporu globálnej solidarity - Ubuntu: „Som
preto, že sme“
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Komora iniciovala vytvorenie pracovnej skupiny Etika výkonu v sociálnej práce, ktorú tvorili
zástupcovia MPSVaR SR, Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a SK SP a ASP, ktorej
hlavným zámerom bola revízia Etického kódexu sociálneho pracovníka a jeho ukotvenie
v slovenskej legislatíve za účelom záväznosti pre všetkých sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce.
Pracovná skupina Sociálne služby sa zapojila do legislatívneho procesu a pripomienkovania
pripravovanej legislatívy – zákona o inšpekcii o sociálnych veciach, ktorého cieľom je vytvorenie
systému kontroly v oblasti sociálnych vecí a prispieť tak k zvýšeniu kvality sociálnej starostlivosti
na Slovensku.
Pracovná skupina sociálna práca v školstve bola aktívna počas celého roku 2021. Členovia
pracovnej skupiny vypracovali Pozmeňovací a doplňujúci návrh do vládneho návrhu Zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a Zákona 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školského
zákona) k zavedeniu sociálneho pracovníka v školách a zariadeniach poradenstva a prevencie
- pripravila Profesiogram školského sociálneho pracovníka.
Pracovná skupina sociálna práva v zdravotníctve v roku 2021 pripravila nové paragrafové znenie
zákon 576/2004 a rokovala so zástupcami MPSVaR SR, MZ SR a Asociáciou vzdelávateľov
v sociálnej práci. Iniciovala tiež stretnutia k postaveniu sociálneho pracovníka v zdravotníctve za
účasti zástupcov MZ SR a MPSVaR SR.
Aktívna účasť na stretnutí na MPSVR SR pracovnej skupiny k príprave Národnej koncepcie
prevencie a riešenia bezdomovectva, ktorej primárnym cieľom je úplné porazenia bezdomovectva
na území Slovenskej republiky.
Dňa 12.7.2021 sa v relácii hosť mojimi očami vystúpila
predsedníčka komory Mgr. Katarína Mažárová, ktorá hovorila
o povinnej registrácii sociálnych pracovníkov v komore, vzdelávaní
sociálnych pracovníkov, zvyšovaní statusu sociálneho pracovníka
a o činnosti a budúcich úlohách komory.
Komora bola v roku 2021 naďalej riadnym členom Medzinárodnej
asociácie sociálnych pracovníkov (IFSW) a spolupracovala
s organizáciou v rámci ponuky možností na ďalšie vzdelávanie,
prípadne na vzdelávaní nových sociálnych pracovníkov v zahraničí.
Medzirezortné pripomienkové konanie - Komora sa v roku 2021 podieľala na pripomienkovaní
5 právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového konania a zúčastnila sa
rozporových konaní.
Zastúpenie komory v Rade vlády za duševné zdravie
V Rade vlády za duševné zdravie nás zastupovala Mgr. Katarína Mažárová. PhDr. Mgr. Vladimír
Stanislav, PhD., MPH. vo Výbore RVDZ pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie a Doc. PhDr.
Denisu Šoltésovú, PhD. vo Výbore RVDZ pre odbornú prípravu a vzdelávanie.
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Profesionalizácia opatrovníctva pre ľudí s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
Aktívna príprava podkladov pre diskusiu k profesionalizácii opatrovníctva pre ľudí s obmedzenou
spôsobilosti na právne úkony.
Posúdenie žiadosti o vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
Profesijná rada komory posudzovala 1 žiadosť o vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe.
Táto žiadosť splnila všetky náležitosti – kvalifikačné, formálne i obsahové a bolo navrhnuté
predstavenstvu komory vydať takéto povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka a zapísať ho do registra povolení.
Hodnotenie sústavného vzdelávania držiteľov povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho
pracovníka
Profesijná rada komory hodnotila 3 sústavné vzdelávania výkonu samostatnej praxe sociálneho
pracovníka a konštatovala splnenie podmienok sústavného vzdelávania v sociálnej práci
pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax u všetkých troch držiteľov povolenia.

Mimoriadne situácie
Činnosť a aktivity komory ovplyvnili v roku 2021 najmä nasledovné mimoriadne udalosti:
•

•

•

Doplňujúce voľby predsedu/predsedníčky SKSP a ASP a doplňujúce voľby na
členov/členiek dozornej rady a disciplinárnej komisie na sneme uskutočnenom dňa
27.4.2021
V období od 16.10.2021 do 8.12.2021 /doplňujúce voľby členov/členiek predstavenstva
SKSP a ASP/ nebolo predstavenstvo SKSP a ASP uznášania schopné a z tohto dôvodu
nemohlo prijímať uznesenia.
Pretrvávajúca pandemická situácia – COVID 19

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
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www.facebook.com/komoraSPaASP/

Slovenská komora
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Správa o hospodárení
Informácie o účtovnej jednotke:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Dátum vzniku:
Dátum zápisu:

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
50012592
18.09.2015 – ustanovujúci Snem
komora zriadená zákonom

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:
Štatutárny orgán:

Mgr. Katarína Mažárová

Hlavná činnosť:

stavovská profesijná organizácia

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
organizácia nie je zriaďovateľom žiadnej účtovnej jednotky

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
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Slovenská komora
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Súvaha k 31.12.2021
Strana aktív (v EUR)
A. MAJETOK SPOLU
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
AKTÍVA celkom
Strana pasív (v EUR)
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1. Imanie a peňažné fondy
2. Fondy tvorené zo zisku
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU
1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
PASÍVA celkom

2021

2020
- €

- €

21 139,49 €

17 240,33 €
11 260,00 €
0,13 €
5 980,20 €

11 970,13 €
9 169,36 €
268,98 €
21 408,47 €
2021
19 065,77 €
- €

17 240,33 €
2020
16 446,35 €
- €

16 446,35 €
2 619,42 €
2 062,70 €
1 741,40 €
189,88 €
131,42 €

19 473,46 €
3 027,11 €
493,98 €
300,00 €
189,88 €
4,10 €

280,00 €
21 408,47 €

-

300,00 €
17 240,33 €

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021
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
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Náklady (v EUR)
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne nákldy
Ostatné pokuty a penále
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Náklady celkom
Výnosy (v EUR)
Tržby z predaja služieb
Prijaté príspevky od právnických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
Výnosy celkom
Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

2021
565,41 €
1 213,89 €
481,05 €
- €
5 068,79 €
- €
- €
- €
2 286,05 €
8,04 €
260,40 €
227,95 €
- €
10 111,58 €
2021
66,00 €
- €
5,00 €
12 660,00 €
- €
- €
12 731,00 €
- €
2 619,42 €

-

2020
1 328,70 €
1 096,32 €
2 463,71 €
- €
11 806,71 €
3 591,50 €
1 240,61 €
19,65 €
- €
- €
202,54 €
- €
- €
21 749,74 €
2020
- €
400,00 €
290,00 €
13 337,00 €
- €
4 695,63 €
18 722,63 €
- €
3 027,11 €

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

Majetok
Softvér
Odstaranie DNM
Pokladnica
Bankové účty
Odberatelia
Iné pohľadávky
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Majetok (aktíva) celkom:
Záväzky
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Rezervy
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči
zamestnancom
Zúčtovanie so sociálnou a
zdravotnými poisťovňami
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Výnosy budúcich období
Krátkodobé finančné výpomoci
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky celkom:

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

Stav k 1.1.2021

Prírastky
- €

- €
- €
5 980,20 €
- €
11 260,13 €
- €
- €
17 240,33 €

20,00 €
12 090,72 €
- €
12 466,00 €
268,98 €
- €
24 845,70 €

Úbytky
- €
- €
20,00 €
8 901,56 €
- €
11 756,00 €
- €
- €
20 677,56 €

Stav k
31.12.2021
- €
- €
- €
9 169,36 €
- €
11 970,13 €
268,98 €
- €
21 408,47 €

Prírastky

Úbytky

- €
- €
- €
300,00 €
- €

4 916,12 €
- €
- €
1 741,40 €
- €

4 916,12 €
- €
- €
300,00 €
- €

Stav k
31.12.2021
- €
- €
- €
1 741,40 €
- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €
4,10 €
300,00 €
- €
189,88 €
793,98 €

- €
1 596,31 €
260,00 €
- €
- €
8 513,83 €

- €
1 468,99 €
280,00 €
- €
- €
6 965,11 €

- €
131,42 €
280,00 €
- €
189,88 €
2 342,70 €

Stav k 1.1.2021

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)905 528 105
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Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch Cash-flow
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2021:
- pokladnica
- bankové účty

5 980,20 €
- €
5 980,20 €

Príjmy komory v roku 2021
- Tržby z hlavnej činnosti
- Príspevky od fyzických osôb
- Členské príspevky
- Iné príjmy - vratka dane DZFO, preplatok energie
- Mylné platby
- Prijaté fin. výpomoci
Spolu disponibilné finančné prostriedky v roku 2021

12 110,72 €
66,00 €
5,00 €
11 950,00 €
23,72 €
66,00 €
- €
18 090,92 €

Výdavky komory v roku 2021
- na správu
- na hlavnú činnosť
- poskytnuté príspevky
- na podnikateľskú činnosť
- vrátené prostriedky dotácie

8 921,56 €
3 292,77 €
3 136,75 €
235,99 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021
- pokladnica
- bankové účty

9 169,36 €
- €
9 169,36 €

2 256,05 €

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Zdroj príjmov (výnosov) a ich pôvod
- Tržby z hlavnej činnosti
- Príspevky od fyzických osôb
- Členské príspevky
- Iné ostatné prímy
- Mylné platby
Celkom

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

Príjmy

Výnosy

66,00 €
5,00 €
11 950,00 €
23,72 €
66,00 €
12 110,72 €

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

66,00 €
5,00 €
12 660,00 €
- €
- €
12 731,00 €

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

Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Kontaktné údaje
Sídlo Slovenskej komory SP a ASP
a
zároveň adresa pre doručovanie písomností je:
Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava
IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
mail: komora@socialnapraca.sk
Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4301 7093
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP (štatutárny zástupca):
Mgr. Katarína Mažárová
tel: +421 905 528 105
mail: katarina.mazarova@socialnapraca.sk
webové sídlo: www.socialnapraca.sk

Vypracovali:
Mgr. Katarína Mažárová, Mgr. Martina Ondrejková
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