Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
konanej dňa 22.3.2021 v online priestore cez aplikáciu Skype
Prítomní:
PhDr. František Drozd, PhD. podpredseda komory, zastupujúci predsedu
Mgr. Beáta Horváthová
PhDr. Jana Mazalánová
Mgr. Peter Kulifaj
Mgr. Martina Ondrejková
Mgr. Monika Stašíková
Mgr. Petra Závacká
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. - člen profesijnej rady
Neospravedlnený:
PhDr. Peter Seman
PhDr. Bc. Silvia Vatkertiová, PhD.
Rokovanie predstavenstva bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Predstavenstvo schválilo za zapisovateľa PhDr. Janu Mazalánovú a za overovateľov zápisnice Mgr.
Martinu Ondrejkovú a Mgr. Moniku Stašíkovú.
Privítanie, úvod
Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
otvoril, prítomných privítal a oboznámil s programom (v prílohe zápisnice) a ďalej viedol PhDr. František
Drozd, PhD., podpredseda komory, zastupujúci predsedu.
K bodu č. 1
Predstavenstvo sa zaoberalo Správou z Dozornej rady za rok 2019. Na základe oboznámenia sa so
všetkými výsledkami zobralo uvedenú správu na vedomie. Pri diskusii členovia navrhli zakomponovať
pre štatutára komory (predsedu, resp. zastupujúceho podpredsedu) do Hospodárskeho poriadku limity pre
disponovanie s finančnými prostriedkami komory. Zároveň zobrali členovia predstavenstva na vedomie,
že dozorná rada vzhľadom na zistené nedostatky navrhne príslušné opatrenia.
Úloha č. 1:
Vypracovať návrh podmienok nakladania finančných prostriedkov komory štatutárom komory
(predsedom, resp. zastupujúcim podpredsedom).
Zodpovední: Mgr. Horváthová, PhDr. Mazalánová
Termín: 15.4.2021
UZNESENIE č. 1:
Predstavenstvo berie na vedomie Správu Dozornej rady Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce z kontroly činnosti a hospodárenia Slovenskej komory sociálnych
pracovníkov a asistentov sociálnej práce za rok 2019, zo dňa 19.11.2020. Berie na vedomie
nevyhnutnosť prijatia opatrení dozornou radou na odstránenie zistených nedostatkov (v zmysle Článku 6,
ods.2 Hospodárskeho poriadku SKSPaASP).
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K bodu č. 2
Predmetom druhého bodu rokovania bolo schválenie členov volebnej komisie k doplňujúcim voľbám na
predsedu komory. Ku kandidátke Mgr. Andrey Pálenikovej, prítomní skonštatovali, že menovaná
písomný súhlas neuložila. Predstavenstvo jednomyseľne schválilo všetkých ostatných navrhnutých členov
bez výhrad..
UZNESENIE č. 2:
Predstavenstvo schvaľuje a ustanovuje za členov volebnej komisie:
Doc. PhDr. Denisu Šoltésovú PhD. CK0458
Mgr. Darinu Antolíkovú CK0005
Mgr. Jána Hakoša CK
Mgr. Ľubomíra Soľáka CK0687
Mgr. Petru Spielvogelovú CK0686
Úloha č. 2:
Vypracovať časový harmonogram činnosti volebnej komisie, najmä povinnosť zvoliť spomedzi členov
volebnej komisie predsedu volebnej komisie, taktiež lehôt pre doplňujúce voľby predsedu komory.
Zodpovedná: Ondrejková
Termín: ihneď
K bodu č. 3
V ďalšom bode rokovania predniesol PhDr. F. Drozd, PhD. navrhnuté kandidátky na predsedu komory.
UZNESENIE č. 3:
Predstavenstvo berie na vedomie kandidátky na predsedu komory, ktoré sú platné a postupuje volebnej
komisii návrh na kandidáta na doplňujúce voľby predsedu komory:
Mgr. Kataríny Mažárovej CK
PhDr. Petra Ormandyho CK
Kandidátka Doc. PhDr. Alenu Zvarovú Bašistovú HC0030 bude vzhľadom na nekompletnosť návrhu
(členstvo v komore) vyzvaná na doplnenie.
UZNESENIE č. 4:
Predstavenstvo schválilo postup pre kandidátov na predsedu komory o vypracovaní svojho profesijného
profilu, vízie,, cieľov a finančného zabezpečenie komory, ktoré budú zverejnené minimálne 7 dní pred
konaním snemu na webe komory.
Úloha č. 3:
Zástupcovia predstavenstva a profesijnej rady pripravia livestream na prezentáciu kandidátov na voľbu
predsedu a to najneskôr 7 dní pred konaním volieb. Za týmto účelom dohodnú zodpovední termín
a oslovia kandidátov na účasť na livestreame stretnutí.
Zodpovední: podpredseda komory
Termín: 31.3.2021
Mgr. Peter Kulifaj
K bodu č. 4:
V bode rôzne bol prejednaný návrh na poverenie Mgr. Dariny Antolíkovej na prácu s databázou členov
komory, vzhľadom na neprítomnosť pozície tajomníčky.
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UZNESENIE č. 5:
Predstavenstvo v zmysle Internej smernice č. FIN/1-2021 Platenie členských príspevkov a evidencia
a vymáhanie pohľadávok Čl. 3 schvaľuje Mgr. Darinu Antolíkovú za osobu zodpovednú za evidenciu
a aktualizáciu členskej základne a zaplateného a nezaplateného členského,
a ukladá podpredsedovi komory písomne poveriť Mgr. Darinu Antolíkovú za zodpovedného zástupcu na
zabezpečovanie kompetencie tajomníka pri vykonávaní agendy členských príspevkov a evidencie
a vymáhania pohľadávok.
Ďalej predstavenstvo prejednalo list PhDr. Jarky Majákovej, ktorým navrhla, aby komora vyvolala
jednanie s kompetentnými orgánmi a zástupcami, vo veci odškodnenia pozostalých sociálnych
pracovníkov po COVID 19. Členovia predstavenstva odsúhlasili a podporili túto iniciatívu, navrhli riešiť
pripomienku komplexne, s dopadom na všetky pracovné pozície v sociálnych službách.
UZNESENIE č. 6:
Predstavenstvo ukladá podpredsedovi komory poveriť PhDr. Majákovú spracovaním oslovujúceho listu
(Úradu vlády SR), ktorým bude do systému odškodňovania príbuzných sociálnych pracovníkov
a pracovníkov pôsobiacich v sociálnych službách, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 po nakazení sa v
práci a k zastupovaniu komory vo veci vyjednávania s príslušnými zástupcami.
K bodu č. 5:
V diskusii vystúpil doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., ktorý prezentoval potrebu revidovania
Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce a to jednak v dôsledku uplynutia
lehoty 3 rokov povinného prehodnotenia etického kódexu, tiež vzhľadom na aktuálne Stanovisko
k etickým otázkam sociálnej práce počas pandémie ochorenia koronavírusom Covid-19. Súčasne sa
podujal spracovať návrh prehodnotenia Etického kódexu SPaASP pre najbližšie zasadnutie snemu, tak
aby mohol byť tento minimálne 7 dní pred konaním snemu prístupný s ostatnými dokumentami na webe
komory.
V rámci tohto bodu sa otvorila aj diskusia k potrebe pracovať naďalej vo vyjednávaniach so zástupcami
MPSVR o záväznosti Etického kódexu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce komory pre
všetkých sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Ďalej z podnetu doc. PhDr. ThDr. Andreja Mátela, PhD. bol prejednaný list XY členov komory, ktorým
požiadali o pomoc a nezávislé stanovisko k správnosti postupov pri vykonávaní sociálnej práce
a poskytovaní sociálnej služby. K uvedenému podnetu podá vyjadrenie profesijná rada a to vychádzajúc
z uvedených informácií a verejne dostupných zdrojov, bez dokazovacieho konania.
Z podnetu PhDr. Mazalánovej bol prejednaný problém vydávania stanovísk k etickým otázkam výkonu
sociálnej práce profesijnou radou aj nečlenom komory. Navrhla zaoberať sa aj podaním doplňujúcich
programov a novely nariadenia vlády č. 5/2016 Z. z., ktorým sú ustanovené špecializačné vzdelávacie
programy podľa špecializovaných odborov sociálnej práce a nadstavbové vzdelávacie programy v zmysle
zákona o sociálnej práci.
V rámci pripravovaného snemu navrhol podpredseda komory prejednať pozvanie zástupcov MPSVR na
snem.
Úloha č. 4
Zaslať pozvánky na rokovanie snemu zástupcom MPSVR SR.
Zodpovedný: podpredseda komory
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K bodu č. 6:
PhDr. Mazalánová predniesla návrhy na uznesenia, ktoré priebežne členovia predstavenstva prejednali
a jednomyseľne odsúhlasili. (Prijaté UZNESENIA v texte.)
K bodu č. 7
Záverom sa podpredseda poďakoval za účasť. Členovia predstavenstva si dohodli termín ďalšieho on-line
spoločného rokovania na deň 12.4.2021.

Zapísala:
PhDr. Jana Mazalánová
Overovateľ:
Mgr. Martina Ondrejková
Mgr. Monika Stašíková
Príloha:
Pozvánka

Slovenská komora SP a ASP
Mokrohájska cesta 3
841 04 Bratislava

IČO: 50012592
DIČ: 2120158645
www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
tel.: +421 (0)948 132 841
www.facebook.com/komoraSPaASP/

