Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica
zo zasadnutia Disciplinárnej komisie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce (ďalej len „DK SKSPaASP“)
Dátum:
Miesto:

21. decembra 2020
online, prostredníctvom aplikácie meet google

Zasadnutia sa zúčastnili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Mgr. Darina Antolíková
Mgr. Andrea Páleniková
Ospravedlnená:
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP. Za
zapisovateľku bola zvolená PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA a za overovateľov zápisnice boli určení
Mgr. Darina Antolíková a doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Program:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Aktualizácia informácií ohľadom disciplinárneho konania týkajúceho sa nezaplatených členských
príspevkov a z toho vyplývajúci ďalší postup.
4. Záver zasadnutia
K bodu 1
Zasadnutie DK SKSPaASP otvorila predsedníčka, doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., privítaním
prítomných. Po konštatovaní uznášania schopnosti a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice
otvorila rozpravu o programe.
Hlasovanie o programe ako celku: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2
Kontrolou uznesení sa zistilo, že uznesenia sú splnené.

K bodu 3
Z dôvodu aktualizácie informácií ohľadom disciplinárneho konania týkajúceho sa nezaplatených
členských príspevkov a z toho vyplývajúceho ďalšieho postupu sa členovia zhodli, že sa budú naďalej do
najbližšieho stretnutia kontrolovať prichádzajúce e-maily od členov, ktorým bola zaslaná výzva na
uhradenie nedoplatkov členských príspevkov. Následne bude vykonaná sumarizácia a komisia rozhodne
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o tom voči komu začne disciplinárne konanie tákajúce sa nezaplatenia členských príspevkov. Z dôvodu
núdzového stavu nie je možné dôkladne prešetriť previnenie členov komory a z toho dôvodu je potrebné
požiadať o predĺženie lehoty. Ďalej je potrebné vyžiadať od tajomníčky komory korešpondenčné adresy
členov komory, ktorí nemajú e-mailovú adresu, príp. je neplatná.
Uznesenie č. 1 zo dňa 21.12.2020
DK poveruje Doc. PhDr. Denisu Šoltésovú, PhD. zaslaním žiadosti Predstavenstvu komory SKSPaASP
o predĺženie lehoty na konanie vo veci podnetu ohľadom nezaplatených členských príspevkov členov
SKSPaASP o 90 dní.
Termín: Do 21.12.2020

Z: Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Uznesenie č. 2 zo dňa 21.12.2020
DK poveruje Doc. PhDr. Denisu Šoltésovú, PhD. požiadať tajomníčku komory SKSPaASP o dodanie
adries, na ktoré je možno zasielať korešpondenciu ohľadom disciplinárnych konani - ide len o niekoľko
ľudí, ktorých mejlové adresy nefungovali, prip. ich neuviedli a o zaslanie korešpondenčných adries
členov komory, ktorí nemajú e-mailovú adresu, príp. je neplatná.
Termín: Do 21.12.2020

Z: Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Uznesenie č. 3 zo dňa 21.12.2020
DK poveruje Mgr. Darinu Antolíkovú, vyhotoviť zoznam členov komory, ktorí nemajú e-mailovú adresu,
príp. je neplatná.
Termín: Do 21.12.2020

Z: Mgr. Darina Antolíková

K bodu 4
V závere stretnutia bolo dohodnuté, že ďalšie zasadnutie DK SKSPaASP sa bude konať 19. 1. 2021
o 14:00 h. online, prostredníctvom aplikácie meet google. Následne Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí, vzájomnú spoluprácu za rok 2020, popriala všetkým
požehnané vianočné sviatky a zasadnutie ukončila.
V Prešove, dňa 21.12.2020
Zapísala:
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA

Overili:
Mgr. Darina Antolíková
Doc. PhDr. Denisu Šoltésovú, PhD.
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