Zasadnutie Správnej rady AVSP
Aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 21.01.2021 o 10,00 hod. uskutočnilo
zasadnutie Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP). Stretnutie bolo
realizované prostredníctvom platformy Zoom v plnom počte zúčastnených členov rady
(predseda: doc. Ladislav Vaska, členovia: prof. Eva Žiaková, prof. Beáta Balogová, prof. Jana
Levická, doc. Markéta Rusnáková, prof. Milan Schavel, doc. Miroslav Tvrdoň a tajomníčka
asociácie: dr. Michaela Šavrnochová).
Išlo o plánované stretnutie, nakoľko aj v tomto roku čaká asociáciu mnoho úloh a udalostí.
V úvode členovia správnej rady zhodnotili udalosti v roku 2020. Môžeme konštatovať, že sa
AVSP stáva rovnocenným partnerom pre rezortné ministerstvá, čo dokazuje prizývanie
členov asociácie do spolupráce a participovania na aktivitách a projektoch. Za všetky
môžeme spomenúť podpísanie memoranda o spolupráci medzi jednotlivými fakultami
pripravujúcimi budúcich sociálnych pracovníkov a Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, v ktorom sa strany memoranda dohodli na vzájomnej spolupráci pri uľahčení
zabezpečenia starostlivosti o klientov zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb počas
nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, a to utvorením
podmienok na dobrovoľnícke aktivity študentov v akreditovanom študijnom odbore sociálna
práca pre klientov zariadení sociálnej pomoci.
Členovia a členky správnej rady sa ďalej zaoberali aj otázkami skvalitňovania štúdia sociálnej
práce v zmysle pripravovanej akreditácie, dohodli sa na spracovaní a vytvorení
hodnotiteľských akreditačných kritérií, ktoré bude AVSP a jej členovia (zástupcovia AVSP ako
posudzovatelia v odbore sociálna práca schválení SAAVŠ) rešpektovať pri blížiacej sa
akreditácii. Predmetný dokument bude v dohľadnej dobe (po pripomienkovom konaní
členov a členiek AVSP) zaslaný na SAAVŠ.
Ďalší program zasadnutia Správnej rady AVSP bol venovaný hlasovaniu o schválení nových
členov AVSP, ktoré sa taktiež uskutočnilo online v zmysle platných stanov.
Radi by sme pripomenuli členom asociácie uhradenie členského na rok 2021. Aj tento rok je
výška členského príspevku pre FO 15,- € (samostatný členský príspevok) alebo 30,- € (členský
príspevok s možnosťou odberu predplatného časopisu Sociální práce/Sociálna práca).
Vzhľadom na to, že máme v rámci dohody s redakciou časopisu SP/SP a českou AVSP
povinnosť odberu 120 ks časopisu (4 x ročne), bolo by pre našu AVSP výhodné, keby sa jej
členky a členovia rozhodli pre úhradu príspevku s možnosťou odberu časopisu (30,- €). Pokiaľ
nenaplníme povinný odber, časopisy sú hradené z finančných zdrojov asociácie, ktoré by sme
mohli využiť efektívnejším spôsobom. V prípade, že by sa členovia rozhodli aj pre odber
časopisu, je potrebné poslať emailom tajomníčke AVSP dr. Šavrnochovej
michaela.savrnochova@umb.sk adresu trvalého bydliska, resp. aktuálnu kontaktnú adresu.
Členský príspevok prosíme uhradiť najneskôr do 14.02.2021 spôsobom bezhotovostného
prevodu na číslo účtu AVSP: SK42 0900 0000 0002 8478 7852, pričom ako variabilný symbol
je potrebné uviesť dátum narodenia (napr. 15. jún 1978 = 15061978) a do správy pre

prijímateľa napísať svoje meno a priezvisko. V prípade nezáujmu o členstvo, prosíme,
informujte o tomto tajomníčku alebo predsedu AVSP.
Záver zasadnutia správnej rady AVSP bol venovaný návrhu ďalšej spolupráce zo strany
MPSVR orientovanej na skvalitnenie a zefektívnenie odbornej a praktickej pripravenosti
študentov na výkon povolania v zariadeniach sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a na orgánoch SPOD a SK. O ďalších podrobnostiach budeme členov
v dohľadnej dobe informovať.
Tento rok nás čaká aj stretnutie Valného zhromaždenia AVSP, kde by sme si mali zvoliť opäť
predsedu asociácie. V tomto momente je náročné predpovedať, akou formou bude valné
zhromaždenie organizované, čo však môžeme už teraz povedať, je, že vďaka usilovnej práci
nás všetkých sa Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci stala dôstojným rovnocenným
partnerom pre rezortné ministerstvá, zamestnávateľské organizácie, ale aj inštitúcie
sociálnej práce.
Spoločne môžeme naozaj dokázať veľa.
V Banskej Bystrici, 21.01.2021
Správna rada AVSP

