Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania Profesijnej rady SK SP a ASP „per rollam“
Dátum rokovania: 24.08.2020
Zúčastnení: Mgr. Martina Gymerská; PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.; PhDr. Eva Labudová; doc. PhDr. ThDr. Andrej
Mátel, PhD.; mim. prof., Mgr. Kristína Mózešová, PhD.; Mgr. Katarína Mažárová; PhD.; prof. PaedDr. Milan
Schavel, PhD., PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Ospravedlnení: PhDr. Anna Baltazarovičová; Mgr. Vladimír Hambálek; Mgr. Monika Turacová;
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice Mgr. Kristína Mózešová, PhD.;
Mgr. Katarína Mažárová
Program rokovania:
Rozhodovanie o schválení návrhov pre vzdelávanie sociálnych pracovníkov.
Príprava podkladov:
Na základe UZNESENIA č. 4/07/2020, v ktorom Predstavenstvo Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce (ďalej len „SK SP a ASP) uložilo Profesijnej rade prerokovať a pripraviť návrhy
pre etablovanie nových špecializačných vzdelávacích programov a nadstavbových vzdelávacích programov
a na základe žiadosti o spoluprácu v súvislosti s implementáciou národného projektu „Podpora zvyšovania
profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu
a samosprávu - II.“, členovia Profesijnej rady (ďalej aj „PR“) na mimoriadnom zasadnutí Profesijnej rady 12.8.2020
prediskutovali návrhy členov PR zaslané mailom a dohodli sa na rámcovej podobe Návrhov pre vzdelávanie
sociálnych pracovníkov s tým, že ku každému navrhovanému vzdelávaniu spracujú krátku anotáciu – cieľ
vzdelávania, profil absolventa. V termíne od 12.8 2020 – 22.8.2020 členovia PR spolupracovali na príprave
návrhov vzdelávacích programov, ktoré zdieľali medzi sebou on-line a tak spoločne pripravili dokument pre
MPSVaR, ktorý je odpoveďou na ich žiadosť o spoluprácu v súvislosti s implementáciou národného projektu
„Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie
pre štátnu správu a samosprávu - II.“.
Priebeh rokovania per rollam:
Rokovania per rollam sa zúčastnilo 8 členov Profesijnej rady.
S vypracovanými návrhmi vzdelávania súhlasili všetci 8 zúčastnení členovia Profesijnej rady.
V zmysle rokovacieho poriadku článok 7, ods.3 sa v prípade rozhodovania per rollam na platné uznesenie alebo
rozhodnutie vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov príslušného orgánu komory. Táto podmienka
bola splnená.
Na základe uvedeného bolo prijaté uznesenie Profesijnej rady zo dňa 24.8.2020:
„Profesijná rada na svojom rokovaní prijala Návrhy pre vzdelávanie sociálnych pracovníkov uvedené v prílohe
a súhlasí s ich zaslaním prostredníctvom štatutára Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce do 31.8.2020 na MPSVaR SR (kontaktná osoba: Mgr. Natália Sotáková, DiS., mail:
natalia.sotakova@employment.gov.sk, tel.: +421 2 2046 8110, mobil: +421 905 631 043).“
V Bratislave, 27.8.2020
Zapísala: Mgr. Martina Gymerská
Overili:
Mgr. Kristína Mózešová, PhD.
Mgr. Katarína Mažárová
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