Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania profesijnej rady
Dátum: 29.11.2016
Miesto: Mokrohájska cesta 3, 841 03 Bratislava
Prítomní: Mgr. Závacká Petra; doc. PhDr. Brnula Peter , PhD.; doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD.; doc. PhDr.
Mydlíková Eva, PhD.; Doc. PhDr. Pavelová Ľuba, PhD.; prof. PaedDr. Schavel Milan, PhD.; Mgr. Turacová Monika,
PhD.; Mgr. Mózešová Kristína, PhD.; Mgr. Martina Gymerská
Rokovanie profesijnej rady bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená p. Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice p. doc. PhDr. Brnula Peter, PhD.
a p. Mgr. Turacová Monika, PhD.
Program rokovania: Rokovanie profesijnej rady prebiehalo podľa vopred stanoveného programu (viď príloha
zápisnice).
Priebeh rokovania:
01. Informácia o aktivitách od posledného rokovania profesijnej rady komory
Predsedkyňa profesijnej rady komory, p. Mgr. Petra Závacká prechádzala postupne jednotlivé úlohy, zapísané
v zápisnici z posledného zasadnutia profesijnej rady komory, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.9.2016. Prítomní ľudia,
zodpovední za realizáciu jednotlivých úloh sa vyjadrovali k ich naplneniu.
Úloha č. 1: Iniciovať spoluprácu s pracovníkmi MPSVaR SR v nasledujúcich oblastiach:
 Supervízia
 Zadefinovanie výkonu sociálnej práce (pracovné činnosti / pozície a ich praktická náplň)
 Identifikovanie špecializovaných odborných činností v oblasti sociálnych služieb
 Výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka v oblasti sociálnych služieb
 Zákon o sociálnej práci – Etický kódex sociálneho pracovníka platný pre všetkých sociálnych pracovníkov,
regulovaný výkon sociálnej práce cez register sociálnych pracovníkov – mimo povinného členstva v komore
Zodpovedná: Mgr. Martina Gymerská; termín do 15.12.2016
02. Kategorizácia pracovných činností, vymedzenie činností sociálnej práce v rezortoch za účelom posudzovania
prihlášok za člena do komory
V rámci tohto bodu rokovania profesijnej rady komory sa zúčastnení členovia profesijnej rady vyjadrili o ich
možnostiach viesť, prípadne zastupovať profesijnú radu komory v pracovných skupinách (PS) zameraných
na zadefinovanie a vymedzenie výkonu sociálnej práce v jednotlivých rezortoch. Členovia profesijnej rady komory
sa začlenili nasledovne:
 PS Sociálna práca v rezorte ministerstva vnútra – styčná a zodpovedná osoba: p. doc. PhDr. Brnula Peter, PhD.;
Mgr. Závacká Petra
 PS Sociálna práca v rezorte ministerstva spravodlivosti – styčné a zodpovedné osoba: p. prof. PhDr. Gabura
Ján, CSc.; Doc. PhDr. Roman Tibor, PhD.
 PS Sociálna práca v rezorte ministerstva školstva – styčná a zodpovedná osoba: p. prof. PaedDr. Schavel Milan,
PhD.
 PS Sociálna práca v rezorte ministerstva zdravotníctva – styčná a zodpovedná osoba: p. Doc. PhDr. Pavelová
Ľuba, PhD.
 PS Sociálna práca v rezorte ministerstva PSVR SR – styčné a zodpovedné osoby: p. doc. PhDr. Mydlíková Eva,
PhD.; p. doc. PhDr. ThDr. Mátel Andrej, PhD., mim. prof.,
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Ostatní členovia profesijnej rady sa pridajú k pracovným skupinám vytvoreným na špecifické témy v jednotlivých
rezortoch, prípadne na témy podľa potreby.
Úloha č. 2: Požiadať o stretnutie kompetentných pracovníkov MPSVaR v termíne 23.1.2017 k problematike
supervízie, identifikovania oblastí výkonu sociálnej práce, špecializovaných odborných činností a výkonu
samostatnej praxe sociálneho pracovníka v oblasti sociálnych služieb, novelizácie zákona o sociálnej práci.
Zodpovedná: Mgr. Martina Gymerská
Úloha č. 3: Zorganizovať stretnutie PS Sociálna práca v rezorte ministerstva vnútra v termíne 17.1.2017 o 11:00
v Bratislave. Zodpovedný: p. doc. PhDr. Brnula Peter, PhD.
03. Plán zasadnutí profesijnej rady v kontexte s témami na rok 2017
Prítomní členovia profesijnej rady určili nasledujúce termíny zasadnutí profesijnej rady na rok 2017:
 1.3.2017 o 11:00 v Bratislave
 7.6.2017 o 11:00 v Ružomberku
 13. 9.2017 o 11:00 v Poprade
 29.11.2017 o 11:00 v Bratislave
04. Iné
Prítomní členovia profesijnej rady prechádzali jednotlivé oblasti činnosti komory, na ktoré je potrebné dať zo strany
komory väčší dôraz a zároveň prinášali návrhy a odporúčania pre predstavenstvo komory na ich zlepšenie:
1. Podporiť sociálnych pracovníkov pri zvyšovaní finančného ohodnotenia ich práce
2. Pri mediálnych kauzách zastávať práva sociálnych pracovníkov a klientov a vyjadrovať odborné stanoviská
k jednotlivým prípadom
3. Zriadiť odbornú, nezávislú komisiu na posúdenie korektného a odborného výkonu sociálnej práce
v jednotlivých organizáciách a inštitúciách, ktoré o to požiadajú, v prípade mediálnych káuz požiadať
o vstup do zariadenia a posúdenie kvality a odbornosti výkonu sociálnej práce v zariadení
4. Prijať tlačového hovorcu komory, ktorý bude tlmočiť laickej aj verejnej odbornosti stanoviská komory
5. Zakontrahovať právnika/právnikov pre potreby komory
6. Vlastné oceňovanie sociálnych pracovníkov ľudí pôsobiacich v oblasti sociálnej práce vo viacerých
kategóriách (napr. celoživotné dielo, významný prínos v sociálnej práci a pod.). Spojiť oceňovanie
so zasadnutím snemu komory
V Bratislave, 29.11.2016

Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

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

Overili:
Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

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

Mgr. Monika Turacová, PhD.

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