Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica zo zasadania predstavenstva
Dátum: 6.9.2018
Miesto: priestory SK SP a ASP Mokrohájska cesta 3, Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie predstavenstva bolo uznášaniaschopné v zmysle rokovacieho poriadku komory.
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Stanislava Bartošová, za overovateľov zápisnice doc. PhDr. Kamanová Irena, PhD.,
MHA, PhDr. Drozd František, PhD.
Program rokovania:
Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa vopred stanoveného programu, ktorý bol v priebehu stretnutia
doplnený o dva body rokovania a odsúhlasený prítomnými členmi predstavenstva (viď príloha zápisnice).
01. Informácia o aktivitách od posledného zasadnutia predstavenstva
Predsedníčka komory Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová informovala členov predstavenstva o aktivitách od posledného
zasadnutia predstavenstva – list z Úradu vlády k odmeňovaniu sociálnych pracovníkov ako odborných pracovníkov;
stretnutie na MPSVR - činnosť akreditačnej komisie a pôsobenie zástupcu SKSPaASP v nej, návrh na novelizáciu
zákona o sociálnej práci, komora ako oprávnený žiadateľ v rámci projektov ESF; stretnutie a rokovanie s predsedom
a ďalšími členmi Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb; medzirezortné pripomienkové
konanie k zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov.
Predsedníčka vyjadrila vôľu na výmenu zástupcu komory v akreditačnej komisii MPSVR SR pre SPOaSK a soc.
služby.
Návrh č. 1: Prítomní členovia predstavenstva vzali na vedomie návrh predsedníčky prikročiť k výmene zástupcu
komory akreditačnej komisie, navrhli, aby sa predsedníčka najprv osobne stretla s doterajším zástupcom, aby bol
o tejto zmene vopred informovaný.
Členovia predstavenstva boli informovaní o stanovisku úradu vlády vo veci odmeňovania sociálnych
pracovníkov. Dokument bude následne prostredníctvom emailu odoslaný všetkým členom predstavenstva.
Predsedníčka informovala členov predstavenstva o pripomienkovaní zákona o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komora podala zásadné pripomienky k
tomuto návrhu, na základe čoho bola pozvaná na rozporové konanie, ktoré nebolo úspešné, nakoľko neboli
pripomienky komory neboli prijaté a tak rozpor trvá. V pláne je otvoriť tieto pripomienky na pôde v parlamente.
Predsedníčka požiadala členov predstavenstva o podporu pri presadzovaní návrhov komory.
Členovia predstavenstva otvorili otázku zákona o sociálnych službách a konštatovali, že APSS sa výrazne
angažuje v otázkach novelizácie zákona o sociálnych službách.
Úloha č.2: Zvážiť spoluprácu a pridružené členstvo s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb.
Predsedníčka konštatovala, že komora nemá žiadne informácie o činnosti Sekcie študentov, preto ich je
potrebné vyzvať a požiadať o informáciu, či vôbec vyvíjajú nejakú činnosť.
Úloha č.3: Osloviť zástupcu Sekcie študentov so žiadosťou o vypracovanie správy o činnosti. Na základe podanej
správy sa uvedená sekcia zachová, pripadne zruší.
02. Prijímanie nových členov,
K termínu zasadnutia predstavenstva bolo komore doručených päť žiadostí o zápis do zoznamu členov komory.
Predstavenstvo žiadosti dôkladne preskúmalo a rozhodlo nasledovne:
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Bc. Sláva Kročková – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory k 6.9.2018
Mgr. Veronika Vasiľová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory k 6.9.2018
Mgr. Jana Tóthová – žiadosť OK, zapísaná do zoznamu členov komory k 6.9.2018
PeaDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. – nepredložila doklad o získaní druhostupňového VŠ vzdelania, nedá sa
posúdiť, v ako odbore ho získala, zatiaľ nezapísaná do zoznamu členov komory - doplniť doklady.
 PhDr. Margaréta Zozuľáková Lucia – nespĺňa podmienku výkonu sociálnej práce podľa zákona č. 219/2014
Z.z. o sociálnej práci, nezapísaný do zoznamu členov komory.
03. Výzva na zaplatenie členského príspevku, vyrovnanie pohľadávok,
V rámci tohto bodu rokovania sa prítomní členovia predstavenstva komory rozhodli zaslať členom komory, ktorí
nemajú vysporiadané záväzky voči komore výzvu na zaplatenie členského príspevku do 15 dní. V prípade
neuhradenia členského príspevku bude postúpený návrh na disciplinárne konanie, následkom čoho bude členovi
prerušené členstvo v komore do doby zaplatenia dlžného členského príspevku, najviac však do doby, kedy uplynie
24 kalendárnych mesiacov od vzniku povinnosti úhrady členského príspevku. Po tejto lehote bude člen vylúčený
z komory.
04. rozpočet SK SP a ASP, vyúčtovanie dotácie čerpanej do 5/2018
V rámci tohto bodu rokovania predsedníčka komory a ekonómka komory predložila prítomným členom
predstavenstva správu o stave čerpania finančných prostriedkov z dotácie MPSVR SR a boli informovaný o zúčtovaní
dotácie. Predložený bol aj upravený rozpočet komory na rok 2018 tak, aby mali členovia predstavenstva predstavu
o režijných nákladoch a prostriedkoch na aktivity komory, ktorými komora disponuje a ktorými bude komora
disponovať v najbližšom období.
05. Príprava zasadnutia snemu
V rámci tohto bodu rokovania členovia predstavenstva najprv diskutovali o bodoch, ktoré budú predmetom
zasadania snemu. Medzi body diskusie sú zaradené zvýšenie členského príspevku, potreba a návrh členov pre ďalšie
fungovanie komory. Následne pristúpili k úlohám, ktoré je potrebné vypracovať.
Úloha č.1: Regionálnych zástupcovia vypracujú stručnú a jasnú správu, akým spôsobom prezentovali komoru, čo
všetko za obdobie svojej funkcie spravili a zašlú tajomníčke komory. Termín: do 30.9.2018
Úloha č.2: Všetci predsedovia volených orgánov vypracujú správu o svojej činnosti za obdobie od snemu 2017,
ktorou oboznámia členov predstavenstva na najbližšom zasadnutí. Termín: do 10.10.2018 – termín zasadnutia
predstavenstva.
Úloha č.3: vypracovať správu o činnosti predstavenstva, kontrola uznesení z predchádzajúceho snemu
06. EK supervízie
V rámci tohto bodu rokovania členovia predstavenstva vyjadrovali svoje stanoviská k etickému kódexu supervízie.
Komora nemôže prijať EK supervízie a zaradiť ho medzi interný materiál, keďže nie je relevantný ku komore
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Počas zasadania predstavenstva vystalo niekoľko pripomienok.
Návrh č.1: Predsedníčka komory navrhuje prerokovať EK supervízie na zasadaní profesijnej rady. Dovtedy sa nebude
zverejňovať na webovej stránke SKSPaASP.
07. Ocenenie sociálnych pracovníkov – SOPRA 2018
V rámci tohto bodu sa členovia predstavenstva dohodli na skutočnosti, že komora tento rok zo svojho programu na
snem vynechá oceňovanie sociálneho pracovníka SOPRA.
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Návrh č.1: Na sneme budú členovia komory informovaní a nových podmienkach odmeňovania sociálnych
pracovníkov, ku ktorým sa môžu ešte vyjadriť a následne schváliť.
08. Súdny znalec v odbore sociálna práca
Doc. PhDr. Mydlíková Eva, PhD. Informovala o možnosti zaradenia sociálnych pracovníkov do zoznamu súdnych
znalcov. V rámci tohto bodu rokovania sa členovia predstavenstva komory rozhodli zostaviť pracovnú skupinu, ktorá
pripraví podklady podľa vyhlášky č. 490/2004 Z. z. Informáciu podať aj na sneme.
Návrh č.1: Pracovná skupina bola na začiatok (ďalej sa môže dopĺňať) zostavená v zložení: doc. PhDr. Eva Mydlíková,
PhD, PhDr. Jana Mazalánová a prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Termín a miesto najbližšieho zasadania predstavenstva a zasadnutie snemu
Najbližšie zasadanie predstavenstva sa uskutoční dňa 10.10.2018 o 10:00 v meste Ružomberok, v priestoroch
Katolíckej Univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1A, Ružomberok).

V Bratislave, dňa 6.9.2018

Zapísala:
Mgr. Stanislava Bartošová
Overili:
doc. PhDr. Kamanová Irena, PhD., MHA
PhDr. Drozd František, PhD.
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príloha
PROGRAM
Zasadanie predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP

Dátum a čas konania zasadania: 6. septembra 2018, čas: od 11.00 hod. do 15.00 hod
Miesto konania: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, priestory zasadacej miestnosti

Program rokovania predstavenstva

10:45 – 11:00 Príchod
11:00 – 12:00 01. Informácia o aktivitách od posledného zasadnutia predstavenstva
02. Prijímanie nových členov,
03. Výzva na zaplatenie členského príspevku, vyrovnanie pohľadávok,
12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 04. rozpočet SK SP a ASP, vyúčtovanie dotácie čerpanej do 5/2018
05. Príprava zasadnutia snemu
06. EK supervízie
07. Ocenenie sociálnych pracovníkov – SOPRA
08. Zostavenie pracovnej skupiny - Súdny znalec v odbore sociálna práca
15:00

Záver rokovania
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