Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva
Dátum: 23.02.2017
Miesto: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, priestory zasadacej miestnosti komory.
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 doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA.

Program rokovania:
Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď príloha zápisnice).
01. Predstavenie nového člena tímu, p. Mgr. Martina Boreckého
V úvode zasadnutia predstavil predseda komory nového zamestnanca – p. Mgr. Martina Boreckého, ktorý bol
do pracovného pomeru prijatý dňa 10.1.2017 na pracovnú pozíciu koordinátora interných projektov. Pán Mgr.
Borecký povedal o sebe pár slov zo svojej profesionálnej praxe a rovnako sa mu predstavili aj prítomní členovia
predstavenstva komory.
02. Informácia o aktivitách od posledného rokovania predstavenstva
Predseda komory Mgr. Peter Kulifaj informoval o aktivitách, ktoré sa zrealizovali od posledného zasadnutia
predstavenstva komory (prijatie dvoch nových zamestnancov a prepustenie jedného z nich v skúšobnej dobe,
prenájom zasadacej miestnosti a jej zariadenie, rokovanie profesijnej rady komory s pracovníkmi MPSVR SR,
rokovanie členov pracovnej skupiny SP v zdravotníctve s pracovníkmi MPSVR SR a zástupcami MZ SR, nový formát
informačných kampaní mailchimp + štatistiky, nominácia člena komory Mgr. Vladimíra Hambálka do akreditačnej
komisie MPSVR SR pre oblasť SPO a SK, rozbehnutie pracovných skupín, posledná rozlúčka s členom profesijnej rady
p. doc. RNDr. Miloslavom Hettešom, CSc. Ďalej sa predstavenstvo komory zaoberalo možnosťou prijať na voľné
pracovné miesto PR koordinátora predsedu komory a uzavrieť s ním pracovnú zmluvu.
Uznesenie 1: Predstavenstvo komory sa uznieslo na tom, že predseda komory bude prijatý za zamestnanca komory
od 1.3.2017 na dobu určitú do 31.12.2017 na pracovnú pozíciu koordinátor mediálnych a PR aktivít, pričom náplň
práce predsedu komory na pracovnú zmluvu sa nebude prekrývať s činnosťou, súvisiacou s výkonom funkcie
predsedu komory.
Úloha 1: Urobiť potrebnú administratívnu prácu súvisiacu s prijatím nového zamestnanca.
03. Prijímanie nových členov
K termínu zasadnutia predstavenstva bolo komore doručených 7 žiadostí o zápis do zoznamu členov komory.
Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:
 Mgr. Zuzana Balúnová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Bc. Monika Bandová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Gréta Cholujová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Soňa Labovská – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Miriama Ovšonková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
 Mgr. Emília Revajová Bujňáková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory
Pani JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová – nespĺňa podmienku členstva v komore podľa zákona č. 219/2014 Z.z.
o sociálnej práci – získané vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna
práca, nezapísaná do zoznamu členov komory.
04. Schvaľovanie internej smernice
Schvaľovanie internej smernice č. OCK/8-2017 Registratúrny poriadok Slovenskej komory SP a ASP bolo
predstavenstvom komory presunuté na najbližšie zasadnutie z dôvodu potreby dopracovania návrhu smernice.
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05. Ocenenie sociálnych pracovníkov – SOPRA 2017
V rámci tohto bodu rokovania bola členom predstavenstva predstavená vízia odmeňovania sociálnych pracovníkov
– členov komory a členovia predstavenstva sa dohodli na spoločnom plánovaní podmienok odmeňovania.
Úloha 2: Pripraviť elektronický formulár, do ktorého budú môcť záujemcovia vkladať svoje návrhy.
06. Úľavy na členských príspevkoch
V rámci tohto bodu rokovania rozoberali členovia predstavenstva problematiku žiadostí o úľavy na členských
príspevkoch, ktoré prichádzajú zo strany členov komory.
Uznesenie č. 2: Predstavenstvo komory sa vzhľadom na znenie zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci (§ 20)
uznieslo, že výšku členského príspevku určuje snem komory a rovnako do pôsobnosti snemu komory tak patrí aj
rozhodnutie o prípadných zníženiach či iných úpravách členského príspevku. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je
možné vyhovieť žiadostiam o úľavy na členských príspevkoch a záujemcovia o úľavy môžu svoje požiadavky
predniesť na najbližšom zasadnutí snemu komory.
07. Podnety zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, zapojených do NP PVSSKIKÚ
V rámci tohto bodu rokovania sa členovia predstavenstva zaoberali podnetmi, ktoré prišli na adresu komory
v súvislosti s usmernením IA MPSVR SR k spôsobu uzatvárania Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom
v rámci NP PVSSKIKÚ. Členovia predstavenstva sa rozhodli využiť ponuku stretnutia s odborným garantom
NP PVSSKIKÚ Mgr. Marekom Sušinkom a prediskutovať túto problematiku.
Úloha 3: Pripraviť odpoveď na podnet v zmysle ústnej dohody členov predstavenstva komory.
Úloha 4: Požiadať o stretnutie a následne zorganizovať stretnutie s odborným garantom NP PVSSKIKÚ pánom
Mgr. Marekom Sušinkom k danej problematike.
08. Bezplatný vstup do Centrálneho registra exekúcii
V rámci tohto bodu rokovania sa členovia predstavenstva zaoberali žiadosťou, aby Slovenská komora SP a ASP
vstúpila do rokovania s Ministerstvom spravodlivosti a Komorou exekútorov a vyjednala pre poskytovateľov
sociálnych služieb a akreditované subjekty SPO bezplatný vstup do Centrálneho registra exekúcii, viazaný
na zodpovedného zástupcu daného poskytovateľa, prípadne daného akreditovaného subjektu SPO.
Úloha 5: Spísať žiadosť a požiadať o pomoc pri vyjednávaní MPSVR SR.
09. Plánované aktivity na najbližšie obdobie
V rámci tohto bodu rokovania členovia predstavenstva diskutovali a navrhovali aktivity komory na najbližšie
obdobie a blížiaci sa svetový deň sociálnej práce.
10. Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva
Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 19. apríla 2017 v Prešove v čase od 11:00 – 15:00. Miesto
stretnutia bude dodatočne oznámené.
V Bratislave, dňa 23.2.2017
Zapísala:
Mgr. Martina Gymerská
Overili:
Mgr. Mózešová Kristína, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA.
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