Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia snemu
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(ďalej len „komora“),
Dátum: 22.11.2017
Miesto: Hotel Kaskáda, Poprad (Hlavná 3641/30, 05951 Poprad-Matejovce)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny; počet prítomných členov komory: 110 (z celkového počtu 501 členov); počet
prítomných hosťujúcich členov komory: 3 (z celkového počtu 25 hosťujúcich členov), počet hostí vrátane
organizačného tímu: 14.
Rokovanie snemu komory bolo uznášania schopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená p. Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov boli určené p. PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.
a p. PhDr. František Drozd, PhD.
Program rokovania: Rokovanie snemu komory prebiehalo podľa vopred stanoveného programu (viď príloha
zápisnice).
Priebeh rokovania:
01. Úvodný príhovor predsedu komory, p. Mgr. Petra Kulifaja
V rámci tohto bodu rokovania snemu sa predseda komory, p. Mgr. Peter Kulifaj prihovoril k zúčastneným členom
komory a hosťujúcim členom komory úvodným príhovorom.

02. Prezentácia činností jednotlivých volených orgánov komory
V rámci tohto bodu rokovania snemu predsedovia volených orgánov komory predstavili činnosť jednotlivých
volených orgánov.
 O činnosti predstavenstva komory informoval prítomných členov komory p. predseda komory Mgr. Peter
Kulifaj.
 O činnosti profesijnej rady komory informovala prítomných členov komory p. predsedníčka profesijnej rady
Mgr. Petra Závacká.
 O činnosti disciplinárnej komisie komory informovala prítomných členov komory p. predsedníčka disciplinárnej
komisie Mgr. PhDr. Nadežda Šugrová.
 O činnosti dozornej rady komory informoval prítomných členov komory predseda dozornej rady Mgr. Ladislav
Babuščák.
Prezentované správy o činnosti jednotlivých volených orgánov sú prílohou tejto zápisnice.

03. Prijímanie hosťujúcich členov
Tento bod rokovania snemu komory sa zaoberal prijímaním nominovaných ľudí za hosťujúcich členov komory
a čestných členov komory.
K dátumu konania snemu komory boli doručené dva návrhy na udelenie hosťujúceho členstva v komore:
- Mgr. Martina Adeline Kocúrová – zoznam navrhovateľov je súčasťou príloh tejto zápisnice
- Mgr. Klára Pariľáková – zoznam navrhovateľov je súčasťou príloh tejto zápisnice
Počas rokovania snemu boli nominovaní ľudia predstavení a následne pristúpili zúčastnení členovia komory
k hlasovaniu o ich prijatí za hosťujúcich členov komory.
K dátumu konania snemu komory boli doručené dva návrhy na udelenie čestného členstva v komore:
- Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
- Doc. Ing. Štefanovi Striežencovi, DrSc. (čestné členstvo in memoriam)
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Počas rokovania snemu boli nominované osoby predstavené a následne pristúpili zúčastnení členovia komory
k hlasovaniu o udelení čestného členstva v komore.
Uznesenie č. 1: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol na prijatí
nominovaných ľudí za hosťujúcich členov komory. Hosťujúce členstvo v komore je p. Mgr. Martine Adeline
Kocúrovej a p. Mgr. Kláre Pariľákovej priznané k dátumu konania zasadnutia snemu komory (22.11.2017).
Uznesenie č. 2: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol na udelení
čestného členstva v komore pre nominované osoby. Čestné členstvo v komore je p. Prof. MUDr. Vladimírovi
Krčmérymu, DrSc. priznané k dátumu konania zasadnutia snemu komory (22.11.2017). Čestné členstvo in
memoriam je p. Doc. Ing. Štefanovi Striežencovi, DrSc. priznané k dátumu konania zasadnutia snemu komory
(22.11.2017).

04. Schvaľovanie správy o hospodárení komory a účtovnej závierky za rok 2016 a členského príspevku na rok
2018
V rámci tohto bodu rokovania snemu ekonómka komory, p. Ing. Stanislava Dräxlerová predstavila Správu
o hospodárení komory a účtovnú závierku za rok 2016 (tabuľku súvahy a výsledovky, Správu auditora, viď príloha
zápisnice). Následne predseda dozornej rady p. Mgr. Ladislav Babuščák predstavil Správu z kontroly činnosti
a hospodárenia komory za rok 2016 (viď príloha zápisnica). Nasledovalo hlasovanie o schválení Správy
o hospodárení komory a účtovnej závierky za rok 2016.
Prítomní členovia komory následne diskutovali o výške členského príspevku na rok 2018, pričom sa uzniesli na tom,
že výška členského príspevku ostane nezmenená v sume 20 €. Členovia komory ďalej diskutovali o finančnej situácii
komory na nasledujúce roky po ukončení dotácie z MPSVR SR.
Uznesenie č. 3: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že schvaľuje
Správu o hospodárení a účtovnú závierku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej prace za
rok 2016.
Uznesenie č. 4: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že členský
príspevok na rok 2018 ostáva nezmenený vo výške 20 €.
Uznesenie č. 5: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že výška
poplatku za podanie žiadosti o vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka sa z 20 €
zvyšuje na 66 €.

05. Doplňujúce voľby predsedu komory
V rámci tohto bodu rokovania snemu zúčastnení členovia komory pristúpili k doplňujúcim voľbám predsedu
komory. V úvode predsedníčka volebnej komisie Mgr. Martina Gymerská oboznámila prítomných členov komory
s inštrukciami k voľbám a k vyplneniu volebného lístka. Následne dostali priestor kandidátky na post predsedu
komory, aby predstavili seba a svoje vízie o ďalšom smerovaní komory. Po predstavení sa kandidátok na post
predsedu komory – pani PhDr. Mgr. Oľgy Jarošovej, PhD. a pani Ing. Mgr. Jarmily Pagáčovej – nasledovala tajná
voľba novej predsedníčky komory.

06. Vyhlásenie výsledkov volieb
Počas obednej prestávky volebná komisia spočítala hlasy a následne predsedníčka volebnej komisie zverejnila
výsledky volieb, pričom so ziskom 73 hlasov sa novou predsedníčkou komory stala pani Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová.
Protokol o voľbách je súčasťou príloh tejto zápisnice.
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07. Aktualizácia základných dokumentov komory
V rámci tohto bodu rokovania snemu predstavila tajomníčka komory Mgr. Martina Gymerská navrhované zmeny
v základných dokumentoch komory – Štatút komory, Rokovací poriadok komory, Volebný poriadok komory,
Hospodársky poriadok komory, Disciplinárny poriadok komory, Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta
sociálnej práce Slovenskej republiky. Zmeny v jednotlivých dokumentoch boli predstavené postupne a rovnako
postupne boli prijímané aj nové znenia týchto dokumentov.
Uznesenie č. 6: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol na
novelizovaných zneniach základných dokumentov komory – Štatút komory, Rokovací poriadok komory, Volebný
poriadok komory, Hospodársky poriadok komory, Disciplinárny poriadok komory, Etický kódex sociálneho
pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky. Novelizované znenia hlavných dokumentov komory sú
súčasťou príloh tejto zápisnice.

08. Diskusia o smerovaní komory a sociálnej práce
V rámci tohto bodu rokovania snemu nová predsedníčka komory pani Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová facilitovala
diskusiu zameranú na nasledujúce témy:
 Aké sú perspektívy profesie sociálneho pracovníka?
 Čo nás čaká v nasledujúcom roku fungovania komory?
 Potreby a návrhy členov pre ďalšie smerovanie komory.
Členovia komory počas tohto bodu rokovania prijali viaceré uznesenia týkajúce sa ďalšieho smerovania komory
a sociálnej práce.
Uznesenie č. 7: Snem ukladá predstavenstvu komory iniciovať rokovania s predstaviteľmi MPSVR SR o povinnej
registrácii sociálnych pracovníkov vykonávajúcich odborné činnosti sociálnej práce a túto povinnosť legislatívne
zakotviť do zákona 219/2014 Z.z. o sociálnej práci.
Uznesenie č. 8: Snem ukladá predstavenstvu komory iniciovať založenie občianskeho združenia za účelom
zabezpečenia viaczdrojového financovania a zapojenia sa do projektových výziev.
Uznesenie č. 9: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že schvaľuje
vymenovanie regionálnych zástupcov ako efektívneho nástroja fungovania komory. Snem ukladá predstavenstvu
komory vymenovať regionálnych zástupcov a vymedziť ich kompetencie v zmysle článku 8, ods. 3, písm. a) Štatútu
komory.
Uznesenie č. 10: Snem komory ukladá predstavenstvu komory úlohu začať oficiálne rokovať s kompetentnými
orgánmi o mzdových pomeroch a pracovných podmienkach sociálnych pracovníkov.
Uznesenie č. 11: Snem komory ukladá predstavenstvu komory mediálne vystúpiť a vyjadriť nesúhlasné stanovisko
komory s prijímanou novelou zákona č. 448/2008 Z.z., v bode o znížení kvalifikačných predpokladov na výkon
sociálnej práce, ktorú mimo medzirezortného pripomienkového konania predložil na schválenie Národnej rade SR
Výbor NR SR pre sociálne veci na podnet Splnomocnenca pre rómske komunity MV SR a pokúsiť sa o zmenu.
Uznesenie č. 12: Snem komory sa hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory uzniesol, že
schvaľuje založenie Sekcie študentov sociálnej práce pri Slovenskej komore SP a ASP. Snem ukladá predstavenstvu
komory pripraviť a prijať štatút sekcie a vytvoriť podmienky pre efektívnu spoluprácu komory so študentmi sociálnej
práce.
Návrh č. 1: Prítomní členovia komory navrhujú profesijnej rade komory prehodnotiť pravidlá hodnotenia
sústavného vzdelávania v sociálnej práci sociálnych pracovníkov vykonávajúcich samostatnú prax v bode 8.
Podrobnosti návrhu boli prerokované s predsedníčkou profesijnej rady, pani Mgr. Petrou Závackou.
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09. Zhrnutie
V rámci tohto bodu rokovania snemu sa nová predsedníčka komory, p. Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová prihovorila
k zúčastneným členom komory a hosťujúcim členom komory záverečným príhovorom a poďakovala sa im za ich
aktívnu účasť.
10. Udeľovanie ocenení SOPRA 2017
Po zasadnutí snemu nasledovala spoločná slávnostná večera, počas ktorej si prítomní členovia komory vychutnávali
popri dobrom jedle aj hudobnú nádielku v podaní speváčky Anky Repkovej, klaviristu Viliama Vitéza a speváčky
Janais. Po večeri nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení SOPRA 2017, v rámci ktorého boli za svoju obetavosť
a prínos ocenení sociálni pracovníci z radov členov komory.
Nominovaných sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce bolo 13.
Ďakovné listy dostali:
Mgr. Karina Andrášiková
Mgr. Zuzana Bartová
PhDr. Andrea Bukovská
Bc. Monika Dessuet
Mgr. Lucia Lučivjanská
Mgr. Ivan Mako
PhDr. Ľudmila Marko, MBA
Mgr. Iveta Pelcová
Mgr. Jaroslava Tomášová
Ocenenie Sociálny pracovník roka 2017 bolo udelené trom sociálnym pracovníčkam a jednému sociálnemu
pracovníkovi:
Mgr. Iva Grejtáková
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Mgr. Katarína Mažárová
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
V Poprade, 22.11.2017
Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

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

Overili:
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

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

PhDr. František Drozd, PhD.

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