Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
konanej v Bratislave, dňa 31. 01. 2020
Prítomní:
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD. predsedníčka komory
PhDr. Jaroslava Bašová
PhDr. František Drozd, PhD.
PhDr. Jana Mazalánová
Mgr. Martina Ondrejková
Mgr. Petra Závacká
Mgr. Peter Kulifaj
Ospravedlnení:
PhDr. Peter Seman
PhDr. Bc. Silvia Vatkertiová, PhD.
Mgr. Beáta Horváthová
Ďalej boli prítomní:
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, predsedníčka dozornej rady
Mgr. Katarína Mažárová, predsedníčka profesijnej rady
Mgr. Martina Gymerská, členka profesijnej rady
Program zasadnutia predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce otvorila, prítomných privítala a ďalej viedla PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD., predsedníčka
komory.
Rokovanie predstavenstva bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku Slovenskej komory
sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Za zapisovateľa bola určená PhDr. Jaroslava Bašová za overovateľov zápisnice Mgr. Petra Závacká, Mgr.
Peter Kulifaj.
Vzhľadom k situácii, že zapisovateľka zápisnicu zo zasadnutia nedoplnila o pripomienky
a následne nebola overená overovateľmi, Predstavenstvo na svojom rokovaní dňa 23. 04. 2021
určilo za zapisovateľa zrevidovanej zápisnice Mgr. Petru Závackú a overovateľov PhDr. Janu
Mazalánovú a Mgr. Petra Kulifaja.
Privítanie, úvod
Program zasadnutia predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej
práce (ďalej len „SKSPaASP“) otvorila a prítomných privítal a ďalej viedla PhDr. Mgr. Oľga Jarošová,
PhD. predsedníčka komory, ktorá predstavila program zasadnutia predstavenstva. Program prítomní
schválili.
Program rokovania: Rokovanie predstavenstva prebiehalo podľa dopredu stanoveného programu (viď
príloha zápisnice).
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K bodu č. 1
Vyhodnotenie úloh zo zasadnutia predstavenstva komory konaného dňa 18. 12. 2019
Predsedníčka komory skonštatovala, že všetky úlohy sú splnené. Pani Mgr. Mária Ivicová ukončila prácu
tajomníčky v skúšobnej dobe.
K bodu č. 1
Úloha č. 1/01/2020:
Zverejnenie pracovnej ponuky – tajomníčka SKSP a ASP na internetovej stránke komory.
Termín: ihneď
Zodpovedný: predsedníčka
K bodu č. 2
Prerokovanie zápisnice Dozornej rady zo dňa 14. 01. 2020
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, predsedníčka dozornej rady oznámila predstavenstvu, že zastavuje
výkon kontroly, a v tejto súvislosti aj spracovanie správy z kontroly z dôvodu, že dozorná rada nemala k
dispozícii všetky požadované dokumenty.
K bodu č. 2
UZNESENIE č. 1/01/2020
Predstavenstvo berie na vedomie oznámenie o zastavení kontroly dozornej rady.
Úloha č. 2/01/2020:
Doložiť požadované dokumenty na kontrolu dozornej rade.
Termín: ihneď
Zodpovedný: predsedníčka
Úloha č. 3/01/2020:
Priebežne aktualizovať smernice SKSP a ASP
Termín: stály
Zodpovední: volené orgány komory
K bodu č. 3
Neuhradené členské príspevky
Predstavenstvo sa zaoberalo neuhradenými členskými príspevkami za roky 2017, 2018, 2019, a zároveň
konštatovalo, že v evidencii členov je potrebná revízia.
K bodu č. 3
UZNESENIE č. 2/01/2020
Predstavenstvo podáva podnet Disciplinárnej komisii na členov komory, ktorí nemajú uhradené
členské príspevky za roky 2017, 2018. 2019.
Úloha č. 4/01/2020:
Vykonať revíziu členov SKSP a ASP
Termín: stály
Zodpovední: predstavenstvo, disciplinárna komisia
Úloha č. 5/01/2020:
Spracovať podnet na konanie Disciplinárnej komisie voči členom komory, ktorí nemajú uhradené členské
príspevky za roky 2017, 2018, 2019
Termín: ihneď
Zodpovední: predstavenstvo, predsedníčka
K bodu č. 4
Rozpočet na rok 2020
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K bodu č. 5
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rezervy predsedu vlády
V týchto bodoch prítomní rokovali o rozpočte komory na rok 2020. Vzhľadom na finančnú situáciu
komory, že komora v najbližšom období musí finančne fungovať v „krízovom režime“, tzn. len
z členských príspevkov, prípadne z aktivít vzdelávacieho charakteru. Zároveň predsedníčka
informovala, že žiadosti komory o predĺženie lehoty na vyúčtovanie finančného príspevku z rezervy
predsedu vlády z dôvodu nepriaznivej mimoriadnej situácie bolo vyhovené. Ďalej podala informáciu
o možnosti upraviť finančné položky v rozpočte + - 30 % v položkách, mimo položky miezd, ktoré musia
byť vyčerpané za rok 2019 výlučne na existujúci počet a stav zamestnancov. Predsedníčka predstavila
svoj pôvodný zámer odmeniť z prostriedkov určených na mzdy aj aktívnych členov orgánov komory,
ktorý by bol úradom vlády definovaný ako neopodstatnený výdavok. Na základe týchto skutočností sa
predstavenstvo zaoberalo prioritnými aktivitami a prehodnotilo položky, na ktorých je možné uskutočniť
rozpočtovú zmenu v súlade s plánom aktivít v nasledujúcom období.
K bodu č. 4
UZNESENIE č. 3/01/2020
Predstavenstvo schvaľuje predložený rozpočet na rok 2020.
K bodu č. 5
UZNESENIE č. 4/01/2020
Predstavenstvo berie na vedomie schválenie Úradom vlády SR predĺženie lehoty na vyúčtovanie
finančného príspevku z rezervného fondu predsedu vlády.
K bodu č. 6
Interná smernica o odmeňovaní zamestnancov a členov komory
V tomto bode prítomní rokovali, že Snem SKSP a ASP konaný dňa 24. 10. 2019 schválil zmenu
hospodárskeho poriadku, a to v časti oprávnených výdavkov na odmenu aktívnych zástupcov komory.
Predstavenstvo bude rozhodovať o odmeňovaní zástupov komory individuálne, prijatím uznesenia
z rokovania. Prítomní konštatovali, že smernica vzhľadom na individuálne posúdenie predstavenstvom,
reálnu finančnú situáciu v komore, by nemala opodstatnenie. V tomto zmysle bude podané zdôvodnenie
aj pre najbližšie zasadnutie snemu. Prítomní ďalej rokovali o použití nevyčerpaných mzdových
výdavkov a návrhu na vyplatenie odmien vo výške 832,10 € pre Mgr. Máriu Ivicovú a 809 € pre PhDr.
Oľgu Jarošovú, PhD. za výkon mimoriadnych úloh súvisiacich súvisiacich s činnosťou komory.
Dôvodom vyplatenia odmien tajomníčke bola skutočnosť, že menovaná vykonávala dva mesiace činnosti
tajomníka v komore dobrovoľnícky, vysporiadala administratívu a evidenciu členskej základne za
uplynulé obdobie, kedy v komore nebola obsadená pozícia tajomníka. Dôvodom pre vyplatenie odmeny
predsedníčke komory boli zrealizované aktivity (zabezpečenie FP z úradu vlády, otvorenie spolupráce
s výborom pre sociálne otázky NR, zrealizovanie legislatívnych zmien v zákone o sociálnej práci,
rozpracovanie zámerov záväznosti etického kódexu pre všetkých sociálnych pracovníkom s MPSVR,
absentovanie pracovnej pozície tajomníka ap.).
K bodu č. 6
UZNESENIE č. 5/01/2020
Predstavenstvo schválilo vyplatenie odmien vo výške 832,10 € pre Mgr. Máriu Ivicovú a 809 € pre
PhDr. Oľgu Jarošovú, PhD. za výkon mimoriadnych úloh súvisiacich súvisiacich s činnosťou
komory.
Úloha č. 6/01/2020:
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Vyplatiť odmeny vo výške 832,10 € pre Mgr. Máriu Ivicovú a 809 € pre PhDr. Oľgu Jarošovú, PhD. za
výkon mimoriadnych úloh súvisiacich súvisiacich s činnosťou komory.
Termín: ihneď
Zodpovední: predsedníčka
K bodu č. 7
Personálna stabilizácia komory
Tento bod bude prerokovaný na pracovnom stretnutí 12. 03. - 13. 03. 2020 v Ružomberku.
K bodu č. 7
Úloha č. 7/01/2020:
Zaradiť
na
spoločné
rokovanie
„Personálna stabilizácia komory“.
Termín: 12. 03. – 13. 03. 2020

členov

volených

orgánov

do

programu

bod

Zodpovední: predsedníčka

K bodu č. 8
Stanovenie stratégie komory na ročné a štvorročné obdobie
Členovia predstavenstva rokovali o pracovnom strategickom dokumente komory, ktorý spracovala Mgr.
Petra Závacká. Materiál by mal byť predmetom spoločného rokovania všetkých členov volených orgánov
a mal by byť podkladom pre tvorbu stratégie komory na obdobie 4 rokov. S problematikou stratégie
podľa prítomných súvisí aj definovanie očakávaní, spoločenského záujmu a prínosu komory pre štát
podľa programu č. 13. Prítomní sa zhodli, že vzhľadom na to, že stretnutie volených orgánov je potrebné
využiť na diskusiu aj k tejto problematike.
K bodu č. 8
Úloha č. 8/01/2020:
Zaradiť na spoločné rokovanie členov volených orgánov do programu bod „Stratégia komory na obdobie
4 rokov“.
Termín: 12. 03. – 13. 03. 2020
Zodpovední: predsedníčka
K bodu č. 9
Návrh na realizáciu stretnutia všetkých zástupcov orgánov komory
Členovia predstavenstva rokovali o potrebe pracovné stretnutie členov volených orgánov, ktoré sa
uskutoční 12. 03. 2020 od 10.00 hod a bude pokračovať do 13.3.2020. Predpokladaný čas
ukončenia pracovného stretnutia je 15.00 hod. Miesto konania: Ružomberok, Penzión Sidorovo.
K bodu 9
Úloha č. 9/01/2020:
Pripraviť pracovné stretnutie členov volených orgánov, ktoré sa uskutoční v dňoch 12. 03. 202013. 03. 2020 v Ružomberku, Penzión Sidorovo.
Termín: február 2020

Zodpovední: predstavenstvo, predsedníčka

K bodu 10
Prehodnotenie činnosti regionálnych koordinátorov, prehodnotenie opodstatnenosti materiálnotechnického vybavenia regionálnych koordinátorov
Prítomní rokovali o činnosti regionálnych koordinátorov o ich prínose, fungovaní, plnení úloh s využitím
materiálno-technického vybavenia, ktoré im komora zabezpečila. Prítomní rokovanie vyjadrili, že je
potrebné aktivizovať regionálnych koordinátorov.
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K bodu č. 10
Úloha č. 10/01/2020:
Vyzvať regionálnych koordinátorov k predloženiu správy o činnosti a k predloženiu súpisu materiálnotechnického vybavenia.
Termín: do 09. 02. 2020
Zodpovední: predstavenstvo, PhDr. František Drozd,
PhD.
K bodu č. 11
Organizačno-technické zabezpečenie konferencie „Zmyslová aktivizácia“
Konferencia by sa mala konať v mesiaci máj 2020. Členovia predstavenstva rokovali o poplatku za
konferenciu pre člena komory 30 € a nečlena 50 €. Konferenciu bude viesť hosť konferencie Ing. Bc.
Hana Vojtová. Úlohy organizačno- technického zabezpečenia boli rozdelené pre členov predstavenstva.
K bodu č. 11
UZNESENIE č. 6/01/2020
Predstavenstvo schválilo realizáciu Konferencie „Zmyslová aktivizácia“, predbežný termín 18. 05.
202,0 poplatok pre člena komory 30 € a nečlena komory 50 €, predbežný rozpočet na konferenciu cca
500 €.
Úloha č. 11/01/2020:
Organizačno -technické zabezpečenie (objednanie sály, ubytovanie pre lektora, občerstvenie, príp. obed )
Termín: do konca februára 2020
Zodpovední: PhDr. Jana Mazalánová
Úloha č. 12/01/2020:
Organizačno -technické zabezpečenie (dohodnutie termínu s Ing. Bc. Hanou Vojtovou)
Termín: do konca februára 2020
Zodpovední: Mgr. Martina Ondrejková
K bodu č. 12
Organizačno-technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít
V tomto bode prítomných informovali o pripravovaných vzdelávacích aktivitách, ktorých garantom bude
profesijná rada, Mgr. Katarína Mažárová a Mgr. Martina Gymerská. Na pripravovanú vzdelávaciu
aktivitu plánovanú v mesiaci apríl 2020, ktorá bude detailne prezentovaná na najbližšom predstavenstve,
prítomní predbežne schválili 500 €.
K bodu č. 12
UZNESENIE č. 7/01/2020
Predstavenstvo schválilo na pripravovanú vzdelávaciu aktivitu profesijnou radou v mesiaci apríl 2020
finančné prostriedky vo výške 500 €.
Úloha č. 13/01/2020:
Predloženie organizačného zabezpečenie vzdelávacej aktivity, pripravovanej na mesiac apríl 2020.
Termín: najbližšie rokovanie predstavenstva
Zodpovední: profesijná rada
K bodu č. 13
Definovanie očakávania, spoločenského záujmu a prínosu komory pre štát
Tento bod prerokovaný súčasne s bodom č. 8.
K bodu č. 13
Úloha č. 14/01/2020:
Zaradiť na spoločné rokovanie členov volených orgánov do programu bod „Definovanie očakávania,
spoločenského záujmu a prínosu komory pre štát“.
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Termín: 12. 03. – 13. 03. 2020

Zodpovední: predsedníčka

K bodu č. 14
Delegovanie zástupcov komory na pracovné stretnutia, určenie pravidiel informovanosti ostatných
členov komory o priebehu a záveroch rokovaní .
V súvislosti s týmto bodom programu informovala prítomných predsedníčka komory PhDr. Oľga
Jarošová, PhD. o aktualizácii smernice č. OCK/-2016 Zastupovanie komory v odborných fórach, účinnej
od 24. 11. 2019.
K bodu č. 15
Prijímanie nových členov
V tomto bode sa prítomní zaoberali žiadosťou o prijatie za člena komory.
K bodu č. 15
UZNESENIE č. 8/07/2020
Predstavenstvo schválilo za člena komory PhDr. Darinu Mackovú – SP
K bodu č. 16
Rôzne
V bode rôzne prítomní v rámci vecnej príslušnosti Žiadosť o povolenie výkonu samostatnej praxe Mgr.
Zuzany Polákovej odstúpili profesijnej rade, osobne žiadosť prevzala Mgr. Martina Gymerská.
K bodu č. 17
Diskusia, Záver
Vzhľadom na program predstavenstva diskusia už neprebehla a predsedníčka komory sa všetkým
poďakovala za účasť.

Poprad, 23. 04. 2021
Zapísala: Mgr. Petra Závacká
Overili: PhDr. Jana Mazalánová
Mgr. Peter Kulifaj
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POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadanie Predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP,
ktoré sa uskutoční
dňa 31.01.2020 v čase od 10:30 hod.
v priestoroch Slovenskej komory SP a ASP, Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava.
Program rokovania predstavenstva komory
Príchod
01. Vyhodnotenie úloh zo zasadnutia predstavenstva komory konaného dňa 18.12.2019
02. Prerokovanie zápisnice Dozornej rady zo dňa 14.1. (v prílohe)
03. Neuhradené členské príspevky
04. Rozpočet na rok 2020 (schválenie)
05. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rezervy predsedu vlády
06. Interná smernica o odmeňovaní zamestnancov a členov komory
07. Personálna stabilizácia komory
08. Stanovenie stratégie komory na ročné a štvorročné obdobie
09. Návrh na realizáciu stretnutia všetkých zástupcov orgánov komory
10. Prehodnotenie činnosti regionálnych koordinátorov, prehodnotenie opodstatnenosti materiálnotechnického vybavenia regionálnych koordinátorov
11. Organizačno-technické zabezpečenie konferencie „Zmyslová aktivizácia“
12. Organizačno-technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít
13. Definovanie očakávania, spoločenského záujmu a prínosu komory pre štát
14. Delegovanie zástupcov komory na pracovné stretnutia, určenie pravidiel informovanosti ostatných
členov komory o priebehu a záveroch rokovaní
15. Prijímanie nových členov
16. Rôzne
17. Diskusia
Tešíme sa na Vašu účasť.
S úctou
V Bratislave, 23.01.2020
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
Predsedníčka Slovenskej komory SP a ASP

Tel: 0948 132 841
Mail: predseda@socialnapraca.sk
www.socialnapraca.sk
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/

