Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva
Dátum: 6.9.2016
Miesto: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, priestory ASSP
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie predstavenstva bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice Mgr. Mózešová Kristína, PhD.
a PhDr. Ing. Igliarová Božena, PhD.

Program rokovania:
Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice), s doplneným
bodom ohlásenej návštevy p. PhDr. Viery Záhorcovej, PhD. a p. PhDr. Miroslava Cangára, PhD.
01. Informácia o aktivitách od posledného rokovania predstavenstva
Predseda komory Mgr. Peter Kulifaj informoval členov predstavenstva o krokoch, ktoré sa realizovali od posledného
zasadnutia predstavenstva komory (viď príloha INFONEWS 4/2016) a následne tajomníčka komory Mgr. Martina
Gymerská informovala členov predstavenstva o naplnení úloh stanovených v zápisnici zo zasadnutia
predstavenstva dňa 14.6.2016.
Úloha 1: Namiesto doterajšej formy Informačníka začať využívať mail chimp, zaškoliť sa v príprave mail chimp-u –
úloha ostáva aktuálnou, nakoľko neboli v ponuke školenia a úloha sa posúva do ďalšieho obdobia.
Úloha 2: Spracovať internú smernicu Registratúrny poriadok a registratúrny plán komory – úloha ostáva aktuálnou,
pracuje sa na nej.
02. Prijímanie nových členov
K termínu zasadnutia predstavenstva bolo komore doručených 8 žiadosti o zápis do zoznamu členov komory.
Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:
 Mgr. Erika Dobišová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Bc. Pavel Lahoda, DiS.– žiadosť OK, zapísaný do zoznamu členov komory
 Mgr. Erika Molnárová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Andrea Ostrenková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Monika Stašíková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 PhDr. Lenka Taranová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Vladislav Varga – žiadosť OK, zapísaný do zoznamu členov komory
Pani Zuzana Kapustová – nespĺňa podmienku získania vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore sociálna
práca, nezapísaná do zoznamu členov komory
03. Schvaľovanie interných smerníc
V rámci tohto bodu rokovania pristúpilo predstavenstvo komory k pripomienkovaniu a následnému schvaľovaniu
interných smerníc, ktoré boli členom predstavenstva zaslané dopredu spolu s programom zasadnutia.
Uznesenie č. 1: Predstavenstvo komory sa uznieslo na prijatí nasledujúcich interných smerníc, ktoré sú prílohou
tejto zápisnice:
 Interná smernica č. FIN / 2-2016 Podmienky preplácania cestovných náhrad Slovenskej komory SP a ASP
 Interná smernica č. OCK / 6-2016 Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Slovenskej komory SP a ASP
 Interná smernica č. OCK / 7-2016 Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej komory SP a ASP
04. Spolupráca Slovenskej komory SP a ASP a Implementačnej agentúry MPSVaR SR na tvorbe štandardov
Predseda komory Mgr. Peter Kulifaj odprezentoval ponuku spolupráce Slovenskej komory SP a ASP
a Implementačnej agentúry na tvorbe štandardov komunitných centier. Členovia predstavenstva komory
s nadviazaním spolupráce súhlasili.
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05. Výstupy z pracovných skupín
Tajomníčka komory Mgr. Martina Gymerská informovala členov predstavenstva o výstupoch pracovných skupín.
Členovia predstavenstva komory požiadali o zasielanie zápisníc z jednotlivých pracovných skupín.
Úloha 3: Pravidelne zasielať zápisnice z jednotlivých pracovných skupín členom predstavenstva komory.
06. Osvetová kampaň
Predseda komory Mgr. Peter Kulifaj a tajomníčka komory Mgr. Martina Gymerská odprezentovali členom
predstavenstva komory cieľ osvetovej kampane, ľudí oslovených o zapojenie sa do kampane a uskutočnené
doterajšie kroky.
06. Príprava snemu komory
Predseda komory Mgr. Peter Kulifaj predstavil členom predstavenstva návrh programu zasadnutia snemu komory
(viď príloha zápisnice). Prebehla diskusia a urobili sa menšie úpravy v programe. Členovia predstavenstva boli
pozvaní na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19.9.2016 v čase od 11:00 – 15:00 hod., v priestoroch komory
na Mokrohájskej ceste 3, v Bratislave.
07. Plánované aktivity na najbližšie obdobie
Členovia predstavenstva komory navrhli vysielať svojich zástupcov na rokovanie Výboru NR SR pre sociálne veci, je
potrebné opätovne osloviť Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže
a dohodnúť stretnutia zástupcov komory so zástupcami vymenovaných inštitúcií.
Úloha 4: Zistiť, ako postupovať pri oslovení Výboru NR SR pre sociálne veci.
Úloha 5: Osloviť vymenované inštitúcie so žiadosťou o osobné stretnutie.
08. Návšteva p. PhDr. Viery Záhorcovej, PhD. a p. PhDr. Miroslava Cangára, PhD.
Pani PhDr. Viera Záhorcová, PhD. a pán PhDr. Miroslav Cangár, PhD. informovali členov predstavenstva komory
o aktuálnej situácii v oblasti transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike
a požiadali o podporné stanovisko komory pre tento proces v rámci Slovenskej republiky. Členovia predstavenstva
vyjadrili svoju podporu procesu transformácie a deinštitucionalizácie a dohodli sa na vydaní podporného stanoviska
formou samostatného vyhlásenia.
Úloha 6: Spracovať podporné vyhlásenie komory pre proces transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb
v Slovenskej republike.
09. Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva
Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 15. novembra 2016. Miesto a čas stretnutia bude dodatočne
oznámené.
V Bratislave, dňa 6.9.2016
Zapísala:
Mgr. Martina Gymerská
Overili:
Mgr. Mózešová Kristína, PhD.
PhDr. Ing. Igliarová Božena, PhD.
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