Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

PROTOKOL O DOPLŇUJÚCICH VOĽBÁCH
predsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(ďalej len „komora“),
konaných na zasadnutí Snemu komory
dňa 27.04.2021

Voľby sa konali dňa 27.04.2021, v čase od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Miesto konania volieb: online priestor, prostredníctvom platformy Zoom
Počet oprávnených voličov:
64
Počet prítomných oprávnených voličov:
64
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
64
Voľby boli realizované v súlade s Internou smernicou č. 2/2021 Priebeh rokovaní a volieb s využitím
informačno-komunikačných technológií, a to formou tajného hlasovania s prideleným jedinečným
identifikátorom.
Poverená osoba pre udeľovanie jedinečných identifikátorov pre potreby doplňujúcich volieb dňa 27.
apríla 2021, Mgr. M. Gymerská, vygenerovala jedinečné identifikátori, ktoré zaslala na registrované
emailové adresy členom komory prihláseným na Snem prostredníctvom zverejnenej prihlášky.
Voľby predsedu komory
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

55
43
12

Celkovo bolo neplatných 12 hlasovacích lístkov, pričom neplatnosť hlasovacieho lístka bola volebnou
komisiou konštatovaná kvôli nevyužitiu prideleného identifikátora, ale mena hlasujúceho člena komory
(v 1 prípade), čísla člena komory (v 1 prípade), Meeting ID (v 4 prípadoch) alebo Passcode (v 2
prípadoch) pre prihlásenie na online rokovanie Snemu komory. V 1 prípade nebolo v použitých
identifikátoroch odlíšené malé a veľké písmeno, v 1 prípade bol použitý kód s jedným nesprávnym
znakom, v 1 prípade bol odoslaný prázdny hlasovací lístok, v 1 prípade bol hlasovací lístok duplicitný
(pod tým istým identifikátorom boli doručené 2 hlasovacie lístky s rovnakou voľbou, avšak v oboch
prípadoch bol identifikátor použitý nesprávne – neodlíšené malé a veľké písmená).
Poradie kandidátov na funkciu predsedu komory a počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov:
Poradové
číslo

1.
2.

Priezvisko, meno, bydlisko

Mgr. Katarína Mažárová, Nové Mesto nad Váhom
PhD. Peter Ormandy, Bratislava

Počet odovzdaných platných
hlasov

22
21

Zvolený predseda komory:
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www.socialnapraca.sk

e-mail: komora@socialnapraca.sk
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sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Poradové
číslo

1.

Titul, priezvisko, meno

Číslo člena
komory

Trvalé bydlisko

Mgr. Katarína Mažárová

CK0224

Nové Mesto nad Váhom

Dôležité skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu doplňujúcich volieb
Doplňujúce voľby predsedu komory sa uskutočnili v rámci prvého kola volieb.
Do stanoveného termínu boli doručené na adresu komory boli nominované dve osoby, na základe
celkového počtu osem nominácií na funkciu predsedu Slovenskej komory SP a ASP:
1. Mgr. Katarína Mažárová, CK0224 (návrh na kandidáta od PhDr. Lenky Kleskeň, PhD. CK0147)
2. PhDr. Peter Ormandy, CK0676 (návrh na kandidáta od PhDr. Martiny Šiskovej, MBA CK0752,
Mgr. Gabriela Földyho CK0751, PhDr. Andrey Pálenikovej CK0612, doc. PhDr. Tibora Romana,
PhD. CK0297, Mgr. Lenky Dekanove CK0748, Mgr. Tomáša Kramára CK0750, Mgr. Jany Tvrdej
CK0749)
Volebná komisia po oznámení výsledkov volieb na Sneme komory, po jeho ukončení, opätovne prerátala
hlasovacie lístky a jednotlivé voľby. K uvedenému pristúpila na základe jednohlasného rozhodnutia
v zbore, a to z viacerých dôvodov: časová tieseň pri spracovaní podaných hlasovacích lístkov v priebehu
volieb počas Snemu; výskytu komplikácií a technických problémov v priebehu Snemu (narušenie
vzájomnej komunikácie medzi členmi volebnej komisie z dôvodu výpadkov signálu a potreby súčasného
využívania telefonickej komunikácie); časovej náročnosti manuálnej kontroly a prepočítavania
hlasovacích lístkov a volieb a následnej kontroly výsledku prepočítania. Z dôvodu časovej tiesne
a nedostatku časového priestoru pre voľby v rámci programu Snemu bolo nevyhnutné súčasne
s prepočítavaním hlasovacích lístkov pripravovať nominácie na voľby do volených orgánov komory
(dozorná rada a disciplinárna komisia), čím sa proces sčítania tiež skomplikoval a predĺžil.
Po opätovnom prepočítaní volebná komisia konštatovala, že výsledky voľby na pozíciu predsedu komory
sú v prospech kandidátky Mgr. K. Mažárovej.
Výrok o platnosti volieb
Voľby predsedu komory sú platné.

Voľby členov Dozornej rady komory
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

36
28
8

Celkovo bolo 8 neplatných hlasovacích lístkov, pričom neplatnosť bola volebnou komisiou konštatovaná
z dôvodu nevyužitia prideleného identifikátora, ale čísla člena komory (v 1 prípade), Meeting ID (v 1
prípade) alebo Passcode (v 3 prípadoch) pre prihlásenie na online rokovanie Snemu komory, v 2
prípadoch neboli v použitých identifikátoroch odlíšené malé a veľké písmená a v jednom prípade bol
použitý kód s jedným nesprávnym znakom.
Poradie kandidátov na funkciu člena Dozornej rady komory a počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov:
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Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Počet odovzdaných
platných hlasov
20
20
12
13
12

Priezvisko, meno, bydlisko
PhDr. Ormandy Peter, Bratislava
PhDr. Mgr. Stanislav Vladimír, PhD., Spišská Nová Ves
Bc. Oláh Miroslav, Čoltovo
Mgr. Červená Petra, Bratislava
PhDr. Jároši Daniela, Košice

Zvolení členovia Dozornej rady komory:
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Titul, priezvisko, meno
Mgr. Červená Petra
PhDr. Jároši Daniela
Bc. Oláh Miroslav
PhDr. Ormandy Peter
PhDr. Mgr. Stanislav Vladimír,
PhD.

Číslo
člena
komory
CK0730
CK0684
CK0251
CK0676
CK0714

Trvalé bydlisko
Bratislava
Košice
Čoltovo
Bratislava
Spišská Nová Ves

PhDr. Jároši Daniela a PhDr. Mgr. Stanislav Vladimír, PhD. sa po zvolení a vyzvaní predsedníčky
volebnej komisie, Mgr. D. Antolíkovej, vyjadrili, že neprijímajú členstvo v Dozornej rade, ale prijímajú
členstvo v Disciplinárnej komisii, kde boli taktiež zvolení za členov.
Dôležité skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu doplňujúcich volieb
Doplňujúce voľby do Dozornej rady komory sa uskutočnili v rámci prvého kola volieb. Počas volieb,
pred samotnou inštrukciou ohľadom priebehu volieb, PhDr. J. Mazalánová upozornila, na základe prísl.
ustanovení volebného poriadku SKSPaASP, že doplňujúce voľby na členov volených orgánov sa konajú
len za účelom doplnenia uvoľnenej funkcie vo volenom orgáne tak, aby bol orgán uznášania schopný a že
ich účelom nie je doplniť počet členov volených orgánov na maximálny počet podľa Štatútu SKSPaASP.
Predsedníčka volebnej komisie, Mgr. D. Antolíková, vzala uvedené na vedomie a požiadala PhDr. J.
Mazalánovú, aby v prípade potreby podala protest v zmysle Volebného poriadku SKSPaASP. Zároveň
uviedla, že volebná komisia trvá na svojom stanovisku voliť v doplňujúcich voľbách do maximálneho
počtu členov volebného orgánu v súlade so Štatútom SKSPaASP.
Dňa 27.4.2021 bolo doručených 16 nominácií na funkciu člena Dozornej rady Slovenskej komory SP
a ASP, nominovaných bolo celkovo 11 osôb:
1. Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., CK0458 (návrh na kandidáta od PhDr. Mgr. Vladimíra
Stanislava, PhD. MPH, CK0714) (nominovaná nesúhlasila s nomináciou)
2. PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, CK0331 (návrh na kandidáta od PhDr. Mgr. Vladimíra
Stanislava, PhD. MPH, CK0714) (nominovaná nesúhlasila s nomináciou)
3. PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH, CK0714 (návrh na kandidáta od Mgr. Kataríny
Mažárovej, CK0224) (nominovaný súhlasil s nomináciou)
4. PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH, CK0714 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja
CK0176) (nominovaný súhlasil s nomináciou)
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5. PhDr. Jozef Dub, CK0487 (návrh na kandidáta od Mgr. Dariny Fedorovej, CK0742) (nominovaný
nesúhlasil s nomináciou)
6. PhDr. Daniela Jároši, CK0684 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominovaná
súhlasila s nomináciou)
7. PhDr. Daniela Jároši CK0684 (návrh na kandidáta Mgr. Ľubomíra Soľáka CK0687) (nominovaná
súhlasila s nomináciou)
8. Oľga Földy (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominácia neúplná a neplatná)
9. Mgr. Oľga Ádámová, CK0512 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominovaná
nesúhlasila s nomináciou)
10. Mgr. Petra Červená CK0730 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominovaná
súhlasila s nomináciou)
11. PhDr. Peter Ormandy, CK0676 (návrh na kandidáta od Mgr. Oľgy Ádámovej, CK0512),
(nominovaný súhlasil s nomináciou)
12. PhDr. Peter Ormandy, CK0676 (návrh na kandidáta PhDr. Andrey Páleníkovej CK0612)
(nominovaný súhlasil s nomináciou)
13. PhDr. Peter Ormandy, CK0676 (návrh na kandidáta Mgr. Martiny Slobodovej CK0306)
(nominovaný súhlasil s nomináciou)
14. PhDr. Peter Ormandy, CK0676 (návrh bez uvedenia mena navrhovateľa 322e) (nominácia
neúplná a neplatná)
15. Mgr. Blanka Fedorová, CK0742 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominácia
neúplná a neplatná)
16. Bc. Miroslav Oláh, CK0251 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominovaný
súhlasil s nomináciou)
Vzhľadom na nedostatky v návrhoch na kandidátov na člena orgánov komory Mgr. D. Antolíková pred
samotnou realizáciou volieb vyzvala navrhovateľov na doplnenie nominácií na kandidátov na voľbu člena
Dozornej rady a Disciplinárnej komisie SKSPaASP tak, aby boli v súlade s čl. 6 Volebného poriadku
SKSPaASP. V tejto veci všetci členovia Volebnej komisie vyjadrili súhlasné stanovisko. Následne Mgr.
D. Antolíková osobitne vyzvala všetkých, ktorých návrhy boli doručené a neboli úplné, k ich doplneniu.
Zároveň vyzvala všetkých nominovaných, aby vyjadrili ne/súhlasné stanovisko s nomináciou, a to
rovnakým spôsobom, do chatu rokovania Snemu SKSPaASP. Počas volieb do Dozornej rady SKSPaASP
bola na hlasovacom lístku uvedená aj Mgr. Blanka Fedorová, ktorá však nie je členkou komory a jej
nominácia bola neúplná a teda aj neplatná, za čo sa predsedníčka volebnej komisie verejne ospravedlnila
a uviedla skutočnosti na pravú mieru.
Výrok o platnosti volieb
Voľby členov Dozornej rady komory sú platné.

Voľby členov Disciplinárnej komisie komory
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
39
Počet platných hlasovacích lístkov:
31
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
8
Celkovo bolo 8 neplatných hlasovacích lístkov, pričom neplatnosť bola volebnou komisiou konštatovaná
z dôvodu nevyužitia prideleného identifikátora, ale čísla člena komory (v 1 prípade), Meeting ID (v 1
prípade) alebo Passcode (v 3 prípadoch) pre prihlásenie na online rokovanie Snemu komory, v 2
prípadoch neboli v použitých identifikátoroch odlíšené malé a veľké písmená a v jednom prípade bol
použitý kód s jedným nesprávnym znakom.
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Poradie kandidátov na členov Disciplinárnej komisie komory a počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov:
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.

Počet odovzdaných
platných hlasov
20
20
17
13

Priezvisko, meno, bydlisko
Mgr. Ďurovová Andrea, Veľký Krtíš
PhDr. Mgr. Stanislav Vladimír, PhD., Spišská Nová Ves
PhDr. Jároši Daniela, Košice
Mgr. Lövinger Ibolya, Nové Zámky

Zvolení členovia Disciplinárnej komisie komory:
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.

Titul, priezvisko, meno
Mgr. Lövinger Ibolya
Mgr. Ďurovová Andrea
PhDr. Daniela Jároši
PhDr. Mgr. Stanislav Vladimír,
PhD. MPH

Číslo
člena
komory
CK0196
CK0072
CK0684
CK0714

Trvalé bydlisko
Nové Zámky
Veľký Krtíš
Košice
Spišská Nová Ves

Dôležité skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu doplňujúcich volieb
Doplňujúce voľby členov Disciplinárnej komisie SKSPaASP sa uskutočnili v rámci prvého kola volieb.
Ako je uvedené, vzhľadom na nedostatky v návrhoch na kandidátov na člena orgánov komory Mgr. D.
Antolíková pred realizáciou volieb členov DR a DK SKSPaASP vyzvala navrhovateľov na doplnenie
nominácií na kandidátov na voľbu člena Dozornej rady a Disciplinárnej komisie SKSPaASP tak, aby boli
v súlade s čl. 6 Volebného poriadku SKSPaASP, a následne aj všetkých, ktorých návrhy boli doručené
a neboli úplné, k ich doplneniu a vyjadreniu ne/súhlasného stanoviska s nomináciou.
Do dňa 27.4.2021 bolo doručených 9 nominácií na funkciu člena Disciplinárnej komisie SKSPaASP,
z toho neplatné boli 3 nominácie:
1. Mgr. Lövinger Ibolya, CK0196 (návrh na kandidáta od PhDr. Bc. Silvie Vadkerti, PhD.
CK0363) (nominovaná súhlasila s nomináciou)
2. Mgr. Ďurovová Andrea, CK0072 (návrh na kandidáta od Mgr. Martiny Ondrejkovej, CK0253)
(nominovaná súhlasila s nomináciou)
3. Andrea Ďuranová (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176) (nominácia neúplná
a neplatná)
4. PhDr. Blanka Šimčisková, PhD., CK0633 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja
CK0176) (nominácia neúplná a neplatná)
5. PhDr. Daniela Jároši, CK0684 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176)
(nominovaná súhlasila s nomináciou)
6. PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD. MPH, CK0714 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra
Kulifaja CK0176) (nominovaný súhlasil s nomináciou)
7. Mgr. Petra Červená CK0730 (návrh na kandidáta od Mgr. Petra Kulifaja CK0176)
(nominovaná nesúhlasila s nomináciou)
8. Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. CK0250 (návrh na kandidáta od Mgr. Dariny Fedorovej
CK0742) (nominácia neúplná a neplatná)
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9. PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, CK0331 (návrh na kandidáta od PhDr. Mgr. Vladimíra
Stanislava, PhD. MPH, CK0714) (nominovaná nesúhlasila s nomináciou)
Výrok o platnosti volieb
Voľby členov Disciplinárnej komisie komory sú platné.

V Prešove, dňa 29. apríla 2021
Za volebnú komisiu:
Predsedníčka volebnej komisie:

Mgr. Darina Antolíková v. r.

Členovia volebnej komisie:

Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. v. r.

.......................................

PhDr. Ján Hakoš v. r.

.......................................

.......................................

Mgr. Petra Lukácsová Spielvogelová, v. r. .......................................
Mgr. Ľubomír Soľák v. r.
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