
Záznam 

z online zasadnutia Dozornej rady Slovenskej Komory SP a ASP 

 

     Dňa 7.2.2023 sa v čase od 10,00 hod. uskutočnilo online zasadnutie novozvolených členov 

Dozornej rady Slovenskej Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. 

 

Program zasadnutia: 1. Zoznámenie sa členov Dozornej rady                           

                                  2. Voľba predsedu Dozornej rady 

                                  3. Oboznámenie s činnosťou a povinnosťami Dozornej rady 

                                  4. Dohodnutie termínu vykonania fyzickej kontroly v sídle komory 

                                  5. Návrh inventarizačnej komisie 

                                  6. Rôzne 

       

     V úvode prítomných na online stretnutí privítala predsedníčka Slovenskej Komory sociálnych 

pracovníkov a asistentov sociálnej práce p. Mgr. Katarína  Mažárová, ktorá prítomných privítala a v 

krátkosti oboznámila s požiadavkami na Dozornú radu SKSPaASP. 

 

Bod 1/  Členmi Dozornej rady sa na minulom online zasadnutí Snemu SKSPaASP stali: 

- Mgr. Slávka Kročková 

- Mgr. Zuzana Štochová 

- Mgr. Iveta Nemčíková 

Všetci členovia sa online stretnutia zúčastnili, navzájom sa predstavili a vyjadrili ochotu podieľať sa 

na čo najlepšom chode komory. 

 

Bod 2/ Voľba predsedu Dozornej rady – členovia Dozornej rady v hlasovaní jednohlasne za predsedu 

Dozornej rady zvolili Mgr. Ivetu Nemčíkovú. 

 

Bod 3/ Mgr. Iveta Nemčíková členov dozornej rady oboznámila s činnosťou a povinnosťami 

Dozornej rady vyplývajúcimi zo Štatútu SKSPaASP, poďakovala za ochotu pracovať v prospech 

SKSPaASP a vyjadrila nádej že Dozorná rada svojou prácou prispeje k dobrému fungovaniu Komry. 

 

Bod 4/ Dozorná rada sa dohodla, že v týždni od 24.4. - 28.4.2023 vykoná fyzickú kontrolu v sídle 

Slovenskej komory SpaASP. Presný dátum bude upresnený po vzájomnej dohode členov Dozornej 

rady najneskôr týždeň pred vykonaním kontroly. 

 

Bod 5/ Dozorná rada navrhuje do Inventarizačnej komisie Mgr. Slávku Kročkovú. Ďalšie návrhy 

predloží Dozorná rada dodatočne po oboznámení sa s členskou základňou Komory. 

 

Bod 6/ Rôzne: 

- dňa 7.2.2023  sa v čase od 19,00 hod. na online zasadnutí Predstavenstva SKSPaASP za Dozornú 

radu zúčastní Mgr. Slávka Kročková, ktorá nám o záveroch zasadnutia podá informácie. 

 

- Výročnú správu je potrebné predložiť do 30.6.2023. 

 

Úlohy: 

 

1. Podať návrhy na členov Inventarizačnej komisie, predovšetkým z Bratislavy a jej okolia. 

                                                                                                 Termín: do 20.2.2023 

                                                                                                  Zodp.:   členovia Dozornej rady 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Nemčíková 



Slovenská Komora sociálnych pracovníkov a 

asistentov sociálnej práce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOZORNÁ RADA 


