Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania profesijnej rady
Dátum: 13.1.2016
Miesto: Mokrohájska cesta 3, Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie profesijnej rady bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice doc. PhDr. ThDr. Andrej
Mátel, PhD., mim. prof., doc. PhDr. Tibor Roman , PhD.
Program rokovania:
Rokovanie profesijnej rady prebiehalo podľa vopred stanoveného a odsúhlaseného programu (viď
príloha zápisnice).
Priebeh rokovania:
1. Stanovisko k podnetu predstavenstva na profesijnú radu komory vo veci preskúmania splnenia
podmienky výkonu sociálnej práce v praxi tak, ako výkon sociálnej práce definuje zákon č. 219/2014 Z.
z. u pani Mgr. Márie Telepunovej.
Uznesenie: Profesijná rada komory sa uzniesla, že výkon funkcie starostu nie je výkonom sociálnej práce
v praxi.
Úloha: Profesijná rada sa uzniesla, že vytvorí pracovnú skupinu, ktorá spracuje podklady k téme výkonu
sociálnej práce v praxi v zložení – p. doc. PhDr. Roman Tibor, PhD., p. Mgr. Závacká Petra, p. doc. PhDr.
ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof.
Zodpovedný: p. doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof.
Termín rozposlania a pripomienkovania spracovaného materiálu ostatnými členmi profesijnej rady:
do 19.04.2016
2. Stanovisko k podnetu predstavenstva k návrhu profesijnej rady o zástupcoch komory
do akreditačnej komisie MPSVaR SR pre oblasť vzdelávania.
Rokovanie k bodu 2 začalo vstupom p. Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej, ktorá osobne tlmočila podnet
predstavenstva komory profesijnej rade. Prítomní členovia profesijnej rady si vypočuli p. Ing. Mgr.
Jarmilu Pagáčovú a vyjadrili svoj názor na podnet predstavenstva.
Uznesenie:
Profesijná rada komory trvá na svojom rozhodnutí a do akreditačnej komisie MPSVaR SR pre oblasť
vzdelávania navrhuje členov komory:
1. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
2. doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Toto poradie určuje aj poradie nominácií v prípade možnosti nominovania iba jedného zástupcu komory.
Úlohy:
A) Profesijná rada sa dohodla, že proaktívne osloví MPSVaR SR so žiadosťou, aby komora mohla
nominovať dvoch zástupcov za komoru.
Zodpovedný: doc. PhDr. Roman Tibor, PhD. v spolupráci s predsedom komory
Termín: do 5.2.2016
B) Profesijná rada podá návrh predstavenstvu, aby boli zástupcovia predstavenstva a profesijnej rady
bilaterálne prizývaní na jednotlivé zasadania svojich volených orgánov v záujme vzájomnej
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informovanosti a schopnosti reagovať na zasadnutiach v oblastiach, ktoré majú jednotlivé orgány
v kompetencii.
Zodpovedný: doc. PhDr. Roman Tibor, PhD.
Termín: do 31.01.2016.
3. Návrh pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov
vykonávajúcich samostatnú prax (v súlade s §23 ods. 3 písm. a bod 3 zákona č. 219/2014 Z.z.)
V rámci diskusie sa zvažovali vhodné aktivity sústavného vzdelávania a pravidlá hodnotenia týchto aktivít
sústavného vzdelávania, ako aj frekvencia dokladovania splnených podmienok sústavného vzdelávania
profesijnej rade komory.
Úloha: Profesijná rada sa uzniesla, že vytvorí pracovnú skupinu v zložení: prof. PhDr. Gabura Ján, CSc.;
doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD.; prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD.; doc. PhDr. Brnula Peter, PhD.;
Mgr. Hambálek Vladimír, ktorá spracuje pracovný materiál s nasledujúcim obsahom:
 zoznam aktivít sústavného vzdelávania
 pravidlá hodnotenia týchto aktivít sústavného vzdelávania
 frekvencia dokladovania splnených podmienok sústavného vzdelávania.
Zodpovedná : doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD.
Termín rozoslania a pripomienkovania spracovaného materiálu ostatnými členmi profesijnej rady:
do 15.04.2016
4. Návrh vytvorenia procesu vedenia a aktualizácie registra povolení (v súlade s § 23 ods. 3 písm. g
zákona č. 219/2014 Z.z.
Profesijná rada vybrala p. PhDr. Rakučáka Jaroslava, DiS., ktorý v spolupráci s tajomníčkou komory
pripraví potrebné dokumenty k vedeniu a aktualizácii registra povolení a skoriguje informácie
a spracované materiály k tejto téme, zverejnené na web stránke komory.
Zodpovedný : PhDr. Rakučák Jaroslav, DiS.
Termín: do 29.02.2016.
5. Vytvorenie pracovných skupín , ktoré aktívne vstúpia do diskusie s rezortmi zdravotníctva, školstva
a spravodlivosti, v záujme pôsobenia sociálnych pracovníkov v týchto rezortoch.
Profesijná rada sa uzniesla podať predstavenstvu návrh na zriadenie pracovných skupín pre rozvíjanie
spolupráce s jednotlivými rezortmi. Za profesijnú radu sú pre jednotlivé pracovné skupiny navrhnutí
nasledovní členovia:
Školstvo – prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD.; Mgr. Hambálek Vladimír; PhDr. Rakučák Jaroslav, DiS.
Zdravotníctvo – prof. PhDr. Gabura Ján, CSc.; doc. PhDr. Pavelová Ľuba, PhD.
Justícia – doc. PhDr. Roman Tibor, PhD.
Sociálne služby – doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof.; Mgr. Kuchárová Gabriela
Za oslovenie neprítomných členov profesijnej rady a spísanie návrhu je zodpovedný: doc. PhDr.
Roman Tibor, PhD.
Termín: do 15.02.2016
6. Reakcia na novelu č. 345/2015 Z.z. zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., ktorou sa
formalizuje vykonávanie supervízie v sociálnych službách
Profesijná rada diskutovala o schválenej novele, ktorá vznikla ako návrh poslankýň parlamentu a ktorá
hovorí o tom, že poskytovanie supervízie raz ročne stačí na to, aby sa naplnil najvyšší štandard kvality
poskytovania služieb.
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Profesijná rada sa uzniesla, že komora požiada MPSVaR SR o výklad danej novely zákona spolu
s vlastným komentárom resp. výhradami (vypracuje ich PRK a pošle predstavenstvu komory), prípadne
požiada predsedu komory o mandát, aby v tejto veci mohol komoru zastupovať poverený člen
profesijnej rady.
Úloha: Pripraviť odborné stanovisko komory na prijatú novelu č. 345/2015 Z.z.
Zodpovedný: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof.
Termín: do 05.02.2016.
Termín oslovenia predstavenstva: do 15.02.2016.
7. Návrh termínov riadnych zasadnutí profesijnej rady komory na rok 2016
Profesijná rada komory sa uzniesla na nasledujúcich termínoch svojich zasadnutí:
26. apríla v Ružomberku o 10. hodine – miesto a začiatok zasadnutia potvrdí p. PhDr. Rakučák
Jaroslav, DiS.
13. septembra – miesto a začiatok zasadnutia budú upresnené
29. novembra v Bratislave o 11. hodine
Mimoriadne zasadnutie profesijnej rady komory so zástupcami MPSVaR bude 9. marca 2016.
8. Iné...
P. doc. RNDr. Hetteš Miloslav, CSc. informoval:
- o blížiacom sa termíne Svetového dňa sociálnej práce 2016, ktorý je stanovený na 15.marca
a odporúča predstavenstvu vytvoriť a zrealizovať spôsob zapojenia sa komory k oslavám tohto
dňa
- o svetovej konferencii sociálnej práce, vzdelávania a sociálneho rozvoja 2016, ktorá sa bude konať
v dňoch 27. – 30.júna 2016 v Soule, Kórei a odporúča predstavenstvu zvážiť účasť zástupcu komory
na tejto konferencii.

V Bratislave 13.01.2016
Zapísala: Mgr. Martina Gymerská v. r.

.......................................

Overili:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof.v. r.

.......................................

doc. PhDr. Roman Tibor, PhD.v. r.

.......................................
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