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:

19. marca 2021
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
Za Profesijnú radu:
Mgr. Katarína Mažárová
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Zapisovateľkou bola doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. a za overovateľov zápisnice boli určené Mgr.
Darina Antolíková a PhDr. Jozef Dub.
Program:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Podnet vo veci „neplatičov“ zo dňa 11.11.2020
3. Podnet vo veci žiadosti o stanovisko k problémom s výkonom sociálnej práce nových pracovníkov
v konkrétnom CDR zo dňa 26.11.2020
4. Správa z činnosti DK SKSPaASP za rok 2020.
5. 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. V tomto bode navrhla zmenu programu, a to jeho rozšírením o bod podnetu
vo veci žiadosti o ochranu práv a záujmov zo strany SKSPaASP vo veci profesionálneho správania
sociálnych pracovníčok Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce. V rozprave vystúpila
aj PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA, ktorá navrhla zaradiť do programu bod, a to spôsob výberu a
oceňovanie pracovníčok a pracovníkov v súvislosti so Svetovým dňom sociálnej práce a sociálnych
pracovníkov.
Hlasovanie o rozšírenie programu o bod Žiadosť o ochranu práv a záujmov zo strany SKSPaASP
vo veci profesionálneho správania sociálnych pracovníčok Centra sociálnych služieb Domov pod
Tatrami, Batizovce: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0
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Hlasovanie o rozšírenie programu o bod Spôsob výberu a oceňovania pracovníčok a pracovníkov
v súvislosti so Svetovým dňom sociálnej práce a sociálnych pracovníkov: hlasovanie za 5, proti 0,
zdržal sa 0
Hlasovanie o programe ako celku: hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Rokovanie DK SKSPaASP prebiehalo následne podľa rozšíreného programu.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Podnet vo veci „neplatičov“ zo dňa 11.11.2020
3. Podnet vo veci žiadosti o stanovisko k problémom s výkonom sociálnej práce nových pracovníkov
v konkrétnom CDR zo dňa 26.11.2020
4. Správa z činnosti DK SKSPaASP za rok 2020.
5. Žiadosť o ochranu práv a záujmov zo strany SKSPaASP vo veci profesionálneho správania
sociálnych pracovníčok Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Batizovce, zo dňa 11.
marca 2021.
6. Podnet vo veci spôsobu výberu a oceňovania pracovníčok a pracovníkov v súvislosti so Svetovým
dňom sociálnej práce a sociálnych pracovníkov.
7. Záver zasadnutia

K bodu 2
Doc. Dr. D. Šoltésová, PhD. požiadala, z dôvodu realizovanej aktualizácie zoznamov „neplatičov“,
o vyjadrenie ohľadom finálnej verzie zoznamov tak, aby bolo možné realizovať úlohy, ktoré boli
formulované na ostatnom zasadnutí.
PhDr. Jozef Dub informoval o finalizácii svojej úlohy. Mgr. Darina Antolíková, opierajúc sa o dáta od
Dr. Jozefa Duba, overila identifikované nejasné platby a spracovala finálny zoznam. Je však potrebné ešte
zapracovať aj tie osoby, ktorým nebola doručená výzva na úhradu dlžnej sumy v printovej podobe (ako
vyplynulo z informácií o neprevzatej pošte PhDr. Františkom Drozdom, PhD. zo dňa 16.3.2021). Doc.
Dr. D. Šoltésová, PhD. následne uviedla, že po tejto zmene bude možné v priebehu víkendu naplniť úlohy
z ostatného zasadnutia.
Rovnako bola v diskusii riešená procesná stránka, čo sa týka ďalších postupov. Aj napriek pomerne
veľkému počtu pozitívne vybavených výziev a aj po zapracovaní zoznamu premlčaných dlhov ostáva
vyše 230 osôb, voči ktorým DK eviduje dlh. Okrem toho, v súčasnosti nie je k dispozícii precízne
spracovaný zoznam členov, ktorý by evidoval členstvá i osobné údaje bez pochybností z dôvodu
nedostatkov vyplývajúcich z tejto dokumentácie v ostatných rokoch.
Preto je potrebné sfinalizovať zoznam členov tak, aby bez pochybností bol adekvátnym podkladom pre
ďalšie konanie vo veci. V tomto bode sa Mgr. Darina Antolíková ponúkla, že sa bude v tejto veci osobne
angažovať a v sídle komory dohľadá potrebné údaje.
Je zrejmé, že aj nasledujúce postupy budú časovo i personálne vysoko zaťažujúce. Aj z tohto dôvodu je
nevyhnutné požiadať opätovne o predlženie doby vybavenia. V ďalších postupoch bude aj finančne
náročná korešpondencia s účastníkmi konania. Keďže každému z nich bude potrebné ihneď v úvode
zasielať nielen informáciu o začatí disciplinárneho konania, ale aj informáciu o vymenovaní
disciplinárneho výboru, tie pritom aj na vedomie predsedovi komory a členom DK SKSPaASP. V tomto
ohľade bude potrebné, aj z dôvodu pomerne krátkych lehôt, o promptné vybavovanie doručenej
a zasielanej pošty. Po dohľadaní korešpondenčných adries a sfinalizovaní zoznamu osôb, voči ktorým DK
SKSPaASP začne disciplinárne konanie, bude potrebné urýchlene zaevidovať jednotlivé oznámenia.
Z tohto dôvodu sa DK SKSPaASP zhodla na tom, že je potrebné v čase, keď bude k dispozícii finálny
zoznam, požiadať o pridelenie podacích čísel podľa počtu osôb, voči ktorým bude konanie začaté.
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PhDr. Jozef Dub v súvislosti s tým, že v marci je potrebné uhradiť aj členský príspevok za aktuálny
kalendárny rok zároveň pripomenul potrebu požiadať o nový výpis z účtu komory.
V priebehu rokovania o predmetnej veci z pracovných dôvodov opustila rokovanie PhDr. Andrea
Páleníková.
Vzhľadom na vyššie uvedené vzišli nasledovné úlohy:
Úloha č. 1
Zaslať Predstavenstvu SKSPaASP informáciu o členských príspevkoch, ktoré sú premlčané, s ich
zoznamom.
T: do 21.3.2021
Z: Doc. Dr. Denisa Šoltésová, PhD.
Úloha č. 2
Zaslať Predstavenstvu SKSPaASP žiadosť o doručenie korešpondenčných adries osôb, voči ktorým DK
SKSPaASP eviduje dlh na členskom príspevku.
T: do 21.3.2021
Z: Doc. Dr. Denisa Šoltésová, PhD.
Úloha č. 3
Spracovať list so žiadosťou o zaslanie podacích čísel na zasielanie informácií o začatí disciplinárneho
konania a o zriadení disciplinárneho výboru vo veci dlhov na členských príspevkoch.
T: do 10.4.2021
Z: Doc. Dr. Denisa Šoltésová, PhD.
Úloha č. 4
Požiadať o aktuálny výpis z účtu komory (za obdobie 03/2021).
T: do 31.3.2021
Z: Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

K bodu 3
Ako informovala Doc. Dr. Denisa Šoltésová, PhD., spracovaný list bol doručený zastupujúcemu
predsedovi SKSPaASP, PhDr. Františkovi Drozdovi, PhD. Týmto DK ukončila šetrenie vo veci, v súlade
so správnym poriadkom.

K bodu 4
Doc. Dr. D. Šoltésová, PhD. informovala o potrebe spracovať Správu z činnosti DK SKSPaASP za rok
2020, ako vyplynulo z rokovania Predstavenstva SKSPaASP. V tomto ohľade zároveň navrhla spracovať
uvedenú správu v štruktúre, ako bola predkladaná Predstavenstvu v júni 2020. V následnej diskusii sa DK
SKSPaASP zhodla v tomto návrhu.
Úloha č. 1
Spracovať návrh Správy z činnosti DK SKSPaASP za rok 2020, vrátane harmonogramu činností
a rozpočtu na rok 2021.
Do: 16.4.2021
Z: doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

K bodu 5
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. informovala o podnete, ktorý bol PhDr. Františkom Drozdom, PhD.
zasielaný mejlom dňa 11. marca 2021. Išlo o žiadosť o ochranu práv a záujmov zo strany SKSPaASP vo
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veci profesionálneho správania sociálnych pracovníčok Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami,
Batizovce. Žiadosť i prílohy boli členom DK SKSPaASP preposlané dňa 18. marca 2021.
V diskusii ohľadom danej veci vystúpila Mgr. Katarína Mažárová, ktorá informovala, že tento podnet je
aktuálne v riešení Profesijnej rady SKSPaASP. V tejto súvislosti nebude aktuálne DK SKSPaASP konať.

K bodu 6
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA informovala, že v doterajšej praxi v súvislosti so Svetovým dňom
sociálnej práce a sociálnych pracovníkov, ktorý každoročne vyhlasuje Medzinárodná federácia sociálnych
pracovníkov (IFSW), sa stretla na Slovensku opakovane so skutočnosťou, kedy sú oceňovaní pracovníci
a pracovníčky, ktoré sociálnu prácu nevykonávajú. Nominácie na ocenenie sa realizuje z rôznych iných
pracovných pozícií než sociálna práca. Takéto návrhy, nominácie, ale hlavne ocenenia tých
nominovaných, ktorí v konečnom dôsledku vôbec nie sú sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami,
znižujú status profesie sociálnej práce.
Konkrétne, pri udeľovaní cien v meste Svidník boli ocenené pracovníčky na pozíciách ako napr.
zdravotná sestra, opatrovateľka. Bližšie informácie sú zverejnené a sú k dispozícii online:
www.svidnik.sk/oznamy/svetovy-den-socialnej-prace.html.
V diskusii sa DK SKSPaASP zhodla, že je potrebné na túto vec upozorniť. Ide o záležitosť, ktorá sa úzko
dotýka statusu profesie sociálnej práce a vzhľadom k poslaniu SKSPaASP je potrebné k nej vyjadriť
oficiálne stanovisko.
Úloha č. 1
Spracovať výzvu pre Predstavenstvo SKSPaASP, aby spracovala oficiálne stanovisko k danej veci.
Do: 21.3.2021
Z: doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

K bodu 7
V závere stretnutia doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. poďakovala za aktívnu účasť prítomných. Po
krátkej diskusii bol dohodnutý termín nasledujúceho stretnutia na 14.4.2021 o 14:00 h. Následne Doc.
PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. zasadnutie ukončila.
V Prešove, dňa 20.3.2021
Zapísala:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Overili:
PhDr. Jozef Dub
Mgr. Darina Antolíková
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