Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov soci álnej práce

Zápisnica zo stretnutia zástupcov
Profesijnej rady
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(SK SP a ASP)
s pracovníkmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(MPSVaR SR)
Dátum: 23.06.2020
Miesto: Špitálska 6, 816 43 Bratislava, priestory MPSVaR SR
Prítomní:
za profesijnú radu Slovenskej komory SP a ASP: Mgr. Katarína Mažárová, Mgr. Martina Gymerská
za MPSVaR SR: Ing. Soňa Filípková; PhDr. Eva Halušková, PhD.; Mgr. Kristián Kovács
Priebeh rokovania:
1. Predstavenie koncepcie školskej sociálnej práce a potrebných legislatívnych úprav; požiadanie o podporu
pri etablovaní školskej sociálnej práce na Slovensku
Odborný garant projektu – Mgr. Martina Gymerská sa spolu so zástupcom Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce (neformálneho partnera komory) – pani Mgr. Katarínou Mažárovou
(predsedníčkou Profesijnej rady SK SP a ASP), stretla s pracovníkmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na pôde ministerstva, aby prerokovali vytvorenú koncepciu školskej sociálnej práce a potrebných legislatívnych
úprav pre etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku.
Na stretnutí sme predstavili nezrovnalosti zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s prijatým zákonom č. 219/2014 Z.z.
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadali sme o pomoc pri ich odstránení a o podporu pri etablovaní
školskej sociálnej práce na Slovensku.
2. Zhrnutie krokov, ktoré sa vykonali v oblasti podpory zaradenia sociálnych pracovníkov v zdravotníctve medzi
zdravotníckych pracovníkov v rámci zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.
Pani Katarína Mažárová zhrnula kroky, ktoré členovia komory (v rámci pracovnej skupiny Sociálna práca
v zdravotníctve) urobili v oblasti zaradenia sociálnych pracovníkov medzi zdravotníckych pracovníkov v rámci
zákona č. 578/2004 Z.z. a zákona 576/2004 Z.z. Informovala ich o aktuálne priaznivej situácií na MZ SR – o.i.
i návrat k zákonu o dlhodobej starostlivosti, možnosť vypracovať Štandardy sociálnej práce v zdravotníctve
a predložiť ich na schválenie Komisii MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Pracovníci
MPSVaR SR deklarovali, že podporia akékoľvek kroky, ktoré budú priechodné a upravia rovnocenné postavenie SP
v zdravotníctve. V oblasti vzdelávania SP v zdravotníctve sme sa dohodli, že ak už bude zrejmé aké sú postoje MZ
SR k vzdelávaniu SP v zdravotníctve Profesijná rada komory predloží návrhy na celoživotné vzdelávanie sociálnych
pracovníkov v zdravotníctve, ktoré predloží ministerstvu, s ktorým sa následne dohodne forma vzdelávania.
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3. Model komplexnej starostlivosti o človeka od narodenia po starobu.
Katarína Mažárová predstavila Model komplexnej starostlivosti o človeka od narodenia po starobu, ako podklad
na diskusiu o systéme starostlivosti o človeka a ponúkla MPSVaR líderstvo pri iniciovaní medzirezortnej
spolupráce a kreovaní podoby komplexnej starostlivosti, tiež deklarovala ochotu Profesijnej rady sa na tomto
procese aktívne podieľať. Základným legislatívnym rámcom by mohlo byť napr. formalizovanie medzirezortnej
spolupráce vypracovaním a podpísaním Memoranda o medzirezortnej spolupráci dotknutých rezortov.
3. Problematika členstva v komore u ľudí, ktorí majú ukončené vzdelanie v odbore Vzdelávanie dospelých –
špecializácia: sociálna práca.
V poslednom bode rokovania zúčastnení členovia stretnutia sa venovali problematike členstva v komore
udeleného pre ľudí, ktorí majú ukončené vzdelanie v odbore Vzdelávanie dospelých – špecializácia: sociálna práca
a boli prijatí už prípravným výborom pri vzniku komory. Pracovníci MPSVaR SR potvrdili, že ich členstvo nie je
právoplatné, nakoľko nie je súlade s platnou legislatívou (zákon č. 219/214 Z.z.) a je potrebné dať túto záležitosť
do poriadku.
Profesijná rada komory zistila tento nesúlad pri posudzovaní žiadosti o povolenie na výkon samostatnej praxe
sociálneho pracovníka u členky, ktorej ho žiaľ z vyššie popísaných dôvodov umožniť nemôže.
Profesijná rada komory v tejto záležitosti osloví Predstavenstvo komory a Dozornú radu komory a upozorní ich
na tento problém.
Profesijná rada komory navrhuje nasledovné potrebné kroky:
- je potrebné urobiť revíziu členskej databázy komory a skontrolovať či členstvo všetkých členov je v súlade
so zákonom č. 219/2014 Z.z. – člen komory, hosťujúci člen komory, čestný člen komory. V prípade
zistenia, že člen komory nespĺňa leg. podmienku riadneho členstva ponúknuť mu napr. možnosť
hosťujúceho člena komory,
- zároveň odporúčame Predstavenstvu vyžiadať si právne stanovisko, či pri zmene členstva z riadneho člena
napr. na hosťujúceho člena, resp. zrušenia členstva, osobám, ktorým nebolo udelené členstvo v komore
v súlade so zákonom č. 219/2014 Z.z., ako sa vysporiadať s členskými príspevkami, ktoré komore uhradili
– či je potrebné vrátiť týmto ľuďom členské príspevky, ktoré uhradili alebo existujú nejaké iné možnosti.
Mohlo by totiž ísť o neoprávnený príjem komory.

V Bratislave, 23.06.2020

Zapísala: Mgr. Martina Gymerská

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

Overila:
Mgr. Katarína Mažárová
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