Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania profesijnej rady
Dátum: 26.4.2016
Miesto: Fakulta zdravotníctva KU, Nám. A. Hlinku 60, Ružomberok
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 prof. PhDr. Gabura Ján, CSc.
a doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD.
Program rokovania: Rokovanie profesijnej rady prebiehalo podľa vopred stanoveného a odsúhlaseného programu
(viď príloha zápisnice).
Priebeh rokovania:
1. Informácia o aktivitách od posledného rokovania profesijnej rady /plnenie úloh zo zápisnice/
Predsedajúci, p. PhDr. Rakučák, prechádzal postupne jednotlivé úlohy, zapísané v zápisnici z posledného zasadnutia
profesijnej rady komory, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.1.2016. Prítomní členovia profesijnej rady komory, ktorí boli
k jednotlivým úlohám priradení, sa vyjadrovali k naplneniu/nenaplneniu, prípadne popisu štádia naplnenia
jednotlivých úloh.
Ako nesplnené sa prenášajú do ďalšieho obdobia nasledujúce úlohy:
o Spracovať podklady k téme výkonu sociálnej práce v praxi (zodpovedný: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD.)
– úloha ostáva aktuálna a prítomní členovia profesijnej rady sa dohodli, že pri napĺňaní tejto úlohy budú
spolupracovať a tajomníčka komory pomôže pri organizácii pracovných stretnutí.
o Vytvoriť pracovné skupiny, ktoré aktívne vstúpia do diskusie s rezortmi zdravotníctva, školstva a spravodlivosti,
v záujme pôsobenia sociálnych pracovníkov v týchto rezortoch (zodpovedný: doc. PhDr. Roman Tibor, PhD.) –
úloha ostáva aktuálna a členovia predstavenstva sa k pracovným skupinám pripoja a tajomníčka komory
pomôže pri organizácii pracovných skupín.
o Pripraviť odborné stanovisko komory na prijatú novelu č. 345/2015 Z.z. (zodpovedný: doc. PhDr. ThDr. Mátel
Andrej, PhD.) – úloha ostáva aktuálna, je potrebné aktualizovať spracovaný dokument a v spolupráci
s predsedom komory ho zaslať na MPSVaR SR.
Následne tajomníčka komory informovala prítomných členov profesijnej rady komory o aktivitách predstavenstva
komory.
Úloha 1: Vytvoriť pracovné skupiny k nasledujúcim témam:
a. spracovanie podkladov k téme výkonu sociálnej práce v praxi
b. pôsobenie sociálnych pracovníkov v rezortoch zdravotníctva, školstva a spravodlivosti (spoločná úloha
s predstavenstvom komory).
Úloha 1a. – zodpovedný: p. doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD.; termín do 13.09.2016
Úloha 1b. – za profesijnú radu komory zodpovedný: doc. PhDr. Roman Tibor, PhD., termín: do 13.09.2016.
Úloha 2: Sfinalizovať odborné stanovisko profesijnej rady komory na prijatú novelu č. 345/2015 Z.z. a v spolupráci
s predsedom komory zaslať stanovisko na MPSVaR SR.
Zodpovedný: doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., termín: do 31.05.2016.
2. Vydávanie povolení na výkon samostatnej praxe SP /podnety zo stretnutia s pracovníkmi MPSVaR
P. Mgr. Hambálek a tajomníčka komory informovali prítomných členov profesijnej rady o výstupoch zo stretnutia
s ministerskými pracovníkmi k téme vydávania povolení na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
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Následne sa prítomní členovia profesijnej rady vyjadrili k internej smernici č. OCK / 2-2016 Výkon samostatnej praxe
sociálneho pracovníka. Tajomníčka komory doplnenia a pripomienky prítomných členov do dokumentu zapracovala
a internú smernicu predloží predstavenstvu komory na schválenie.
3. Prijatie pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania sociálnych pracovníkov/čok vykonávajúcich samostatnú
prax formou uznesenia profesijnej rady komory
P. doc. PhDr. Mydlíková, PhD. predstavila dokument pravidiel hodnotenia sústavného vzdelávania sociálnych
pracovníkov/čok vykonávajúcich samostatnú prax, ktorý členovia profesijnej rady komory mali možnosť
pripomienkovať v období jeho prípravy. Prítomní členovia profesijnej rady komory doladili posledné úpravy
dokumentu, ktorý následne oficiálne prijali.
Uznesenie 1: Profesijná rada komory jednomyseľne vydáva pravidlá 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.), ktoré sú spracované v dokumente, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
4. Termín a miesto najbližšieho zasadnutia profesijnej rady komory
Najbližšie zasadnutie profesijnej rady komory sa uskutoční 13. septembra v Poprade o 10:00, konkrétne miesto
upresní p. Mgr. Závacká.
V Ružomberku, 26.04.2016

Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

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

Overili:
prof. PhDr. Gabura Ján, CSc.

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

doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD.

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