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:

1. decembra 2020
online, prostredníctvom aplikácie meet google

Zasadnutia sa zúčastnili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Mgr. Katarína Mažárová, za Profesijnú radu SKSPaASP
Ospravedlnená:
Mgr. Andrea Páleniková
Mgr. Darina Antolíková
Rokovanie DK SKSPaASP bolo uznášania schopné v zmysle Rokovacieho poriadku SKSPaASP.
Zapisovateľkou bola Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. a za overovateľov zápisnice boli určení PhDr.
Zuzana Jurčová, PhD., MBA a PhDr. Jozef Dub.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Aktualizácia informácií ohľadom disciplinárneho konania týkajúceho sa nezaplatených členských
príspevkov a z toho vyplývajúci ďalší postup.
3. Obdržanie podnetov týkajúcich sa odborného výkonu v konkrétnom CDR.
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 4, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 2
Predsedníčka DK SKSPaASP informovala o obdržaní mejlu od p. Mazalánovej, v ktorom objasnila
stanovisko v mene podpredsedu komory. Stanovisko obsahovalo kontakty na pani Pekovú, ktorá
zabezpečuje vykonávanie ekonomických úkonov pre SKSPaASP. Pre uľahčenie komunikácie v ďalšom
disciplinárnom dokazovaní bola požiadaná p. tajomníčka o sprostredkovanie e-mailových kontaktov pre
DK na členov komory, u ktorých sú evidované nezaplatené členské príspevky z uplynulých rokov.
Predsedníčka DK následne volala p. Pekovej a p. tajomníčke, aby overila možnosti získania mejlových
kontaktov. P. tajomníčka zašle mejlové kontakty do konca týždňa (4.12.2020). Nasledovala rozprava
o ďalšom postupe. Identifikovaná bola potreba vlastnej mejlovej adresy pre DK.
Z rozpravy vyplynulo uznesenie:
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Uznesenie č. 1
V prípade podnetu voči neplatičom bude DK zasielať daným členom výzvu na preukázanie uhradenia
pohľadávky voči SKSPaASP týkajúcu sa členského poplatku v termíne do 3 dní od doručenia výzvy,
pričom komunikovať bude elektronicky, mejlom, z vlastnej mejlovej adresy.
Predsedníčka následne požiadala o hlasovanie o prijatie uznesenia č. 1.
Hlasovanie: hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0.
Vzhľadom na vyššie uvedené vzišli nasledovné úlohy.
Úloha č. 1
Osloviť p. tajomníčku vo veci založenia mejlovej adresy pre potreby DK.
T: 3.12.2020

Z: predsedníčka DK

Úloha č. 2
Spracovať výzvu na preukázanie uhradenia pohľadávky voči SKSPaASP týkajúcej sa členského
poplatku. Doba na doloženie budú 3 pracovné dni.
T: 8.12.2020

Z: Predsedníčka DK a PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA

K bodu 3
Dňa 26.11.2020 sme obdržali dva podnety týkajúce sa profesionálneho výkonu v konkrétnom CDR. Prvý
podnet bol anonymný a týkal sa sociálnej pracovníčky Centra pre deti a rodiny, pani GN. Po prešetrení
bolo zistené, že GN nie je členkou SKSPaASP. Druhý podnet bol formulovaný ako sťažnosť na odbornú
prácu viacerých zamestnancov a taktiež vedenia v spomínanom zariadení. Z prvotného prešetrenia nebolo
jednoznačné, či v danom zariadení pracujú sociálni pracovníci, ktorí sú členmi DKSPaASP. Nasledovala
rozprava.
Do rozpravy sa zapojili:
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. cíti osobne potrebu reagovať na vzniknutú situáciu, aj keď daná
osoba nie je členkou SKSPaASP.
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. vzhľadom na to, že daná sociálna pracovníčka nie je členkou SKSPaASP
a druhý podnet sa vzťahuje na celé zariadenie sociálnoprávnej ochrany, navrhla, aby DK počkala na
výsledky rozpravy Profesijnej rady (3.12.2020). A to predovšetkým preto, že daný podnet bol
formulovaný ako žiadosť o stanovisko k problémom s výkonom sociálnej práce nových pracovníkov
v CDR.
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA a PhDr. Jozef Dub – si myslia, že ide skôr o spolitizovanie situácie
v zariadení. Súhlasia s názorom, že Profesijná rada by mala dať odporúčacie stanovisko ako riešiť
situáciu v danom zariadení, na koho sa obrátiť so žiadosťou o nápravu kvality práce. Podobnú situáciu
vidí aj v mnohých DSS.
Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. nesúhlasí, chce situáciu prešetriť. Jednoznačne zistiť, či
riaditeľ/riaditeľka sú členmi SKSPaASP. Následne určiť postup.
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Mgr. Katarína Mažárová – potvrdzuje, že si to na pôde Profesijnej rady potrebujú prediskutovať. Vidí to
ako príležitosť na potvrdenie významu povinného členstva v SKSPaASP, taktiež záväznosti Etického
kódexu pre všetkých. Zdôrazňuje, že nemám mnoho spôsobov ako požadovať nápravu.
Z rozpravy vyplynulo uznesenie:
Uznesenie č. 2
Riešenie podnetu týkajúceho sa GN z Centra pre deti a rodiny nespadá do kompetencií DK SKSPaASP.
Z hľadiska svojich kompetencií sa nebude DK SKSPaASP podnetom ďalej zaoberať.
Predsedníčka následne požiadala o hlasovanie o prijatie uznesenia č. 2.
Hlasovanie: hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie č. 3
DK považuje za potrebné pokračovať v prešetrovaní podnetu zo dňa 26.11.2020 formulovanému ako
sťažnosť na odbornú prácu viacerých zamestnancov a taktiež vedenia v danom CDR.
Predsedníčka následne požiadala o hlasovanie o prijatie uznesenia č. 3.
Hlasovanie: hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0.
Úloha č. 3
Zistiť, kto je vo vedení CDR a či je členom SKSPaASP.
T: 08.12.2020

Z: predsedníčka disciplinárnej komisie

K bodu 4
Ďalšie zasadnutie sa bude diať 11. 12. 2020 o 13:00h. Následne Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončila.

V Prešove, dňa 01.12.2020

Zapísala:
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.
Overili:
PhDr. Jozef Dub
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA
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