
  

SPRÁVA  PREDSEDU  O ČINNOSTI  VÝBORU  A  AKTIVITÁCH  SSS  PRI  SAV  

OD  OSTATNÉHO VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  V ROKU 2012 
 
Vážení členovia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, vážení hostia.  

Dovoľte mi, prosím, aby som najprv uviedol niektoré základné údaje, ktoré v súčasnosti 
charakterizujú našu spoločnosť a potom  podal informáciu o plnení úloh, ktoré uložilo valné 
zhromaždenie výboru pre uplynulé obdobie. 

V súčasnosti  má naša spoločnosť evidovaných 299 členov (k  25. 4. 2014).  V  
predchádzajúcom období pribudlo 14 nových členov spoločnosti, ale nás žiaľ opustili tri naše 
členky,  PhDr. Darina Heřmanová (18. novembra 2012), prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. 
(12. apríla 2013) a PhDr. Bohumila Majdová (13. októbra 2013).   Česť ich pamiatke! 

V  spoločnosti aktívne pôsobí 8 sekcií a 1 Východoslovenská pobočka. Aj z tohto miesta 
chcem poďakovať vedúcim sekcií, vedúcej pobočky i ostaným činným členom týchto zložiek 
spoločnosti za ich aktivitu.  

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je členom Rady Slovenských vedeckých 
spoločností a kolektívnym členom Medzinárodnej sociologickej asociácie a kolektívnym 
členom Európskej sociologickej asociácie. 

Výbor mal po celé uvedené obdobie  9 členov zvolených valným zhromaždením.  Výbor si 
zvolil svojich funkcionárov. Predsedom bol prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., 
podpredsedníčkou PhDr. Eva Laiferová, PhD.,  tajomníčkou PhDr. Margita Kollárová, PhD. 
a hospodárom bol doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.. Výbor sa pravidelne stretával a za 
sledovanú dobu zasadal  11krát. Všetkým členom výboru chcem vyjadriť poďakovanie za ich 
aktívnu činnosť a dobrú spoluprácu.  

Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach plnili rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní 
rozličných vedeckých podujatí jednotlivé sekcie a Východoslovenská pobočka. Sekcie 
a pobočka spolupracovali na organizovaní jednej medzinárodnej konferencie, zorganizovali 5 
medzinárodných konferencií, 1 konferenciu s medzinárodnou účasťou, 6 domácich 
konferencií, 2 Slovensko-České semináre, 7 ďalších seminárov, 3 workshopy,  1 sympózium, 
1 diskusné fórum, 2 prednášky zahraničných sociológov a 2 prednášky domácich odborníkov. 
Okrem toho výbor zorganizoval Výročnú vedeckú konferenciu SSS pri SAV,  spolupracoval 
pri zabezpečení účasti slovenských sociológov na Česko-Slovenských sociologických dňoch, 
ktoré sa konali v r. 2013 v Olomouci. Celkový počet účastníkov za uvedené obdobie na 
podujatiach organizovaných Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV bol 1 259, čo 
je dokumentované prezenčnými listinami. V porovnaní s obdobím rokov 2010-2012 sa 
uskutočnil vyšší počet podujatí – konferencií bolo viac o 3, pribudli 3 wokshopy, 1 diskusné 
fórum i dve prednášky domácich odborníkov. Nižší bol len počet seminárov, a to o 2. 
Poprosím vedúcich sekcií i vedúcu pobočky, aby v diskusii účastníkov podrobnejšie 
informovali o svojej činnosti.  

Na rok 2014 je naplánovaných až 9 konferencií, 8 seminárov, 1 kolokvium a 1 tematické 
stretnutie pobočky.   

Čo sa týka financovania činnosti spoločnosti by som chcel poďakovať Slovenskej 
akadémii vied za poskytnutú finančnú podporu a  tiež Sociologickému ústavu SAV za 
spoluprácu zabezpečovaní finančného krytia našej činnosti.  

V ďalšej časti správy by som rád postupoval podľa úloh uložených výboru Valným 
zhromaždením SSS pri SAV konaným dňa 13. apríla 2012. 

Valné zhromaždenie uložilo výboru: Venovať väčšiu pozornosť medzinárodnej spolupráci 

a účasti slovenských sociológov na medzinárodných podujatiach, osobitne spolupráci 

a podujatiam Masarykovej českej sociologickej spoločnosti, ako i účasti na podujatiach ISA 

a ESA. 



 Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. zastupoval Slovenskú sociologickú spoločnosť pri 
SAV na kongrese ESA v Turíne, ktorý sa konal 28. – 31. augusta 2013. Výbor spolupracoval 
na zabezpečení účasti slovenských sociológov na Česko-Slovenských sociologických dňoch, 
ktoré zorganizovala Masarykova česká sociologická spoločnosť v Olomouci 17. – 19. októbra 
2013. Ako sme uviedli vyššie, spoločnosť uskutočnila rad podujatí medzinárodného 
charakteru, resp. akcií za účasti zahraničných odborníkov. Napríklad na všetkých akciách 
Sekcie sociologickej teórie boli i zahraniční prednášatelia.  

Ďalšou úlohou bolo: Pokračovať v skvalitňovaní www stránky SSS pri SAV, s dôrazom na 

činnosť jej sekcií. 

Možno vyjadriť uspokojenie, že požiadavky členov výboru i vedúcich sekcií na 
uverejnenie informácií na webovej stránke spoločnosti sú v krátkom čase vybavované. Patrí 
za to poďakovanie Mgr. Martinovi Ferovi, PhD. Na druhej strane je ale treba poukázať na 
skutočnosť, že niektoré schránky sekcií sú prázdne.   

Treťou úlohou bolo: Aktivizovať činnosť sekcií SSS pri SAV. 

V uvedenom období aktívne pôsobili tieto sekcie: Sekcia sociologickej teórie, Sekcia 
metodológie, Sekcia sociológie kultúry, Sekcia sociológie armády, Sekcia sociológie mládeže, 
Sekcia sociológie zdravotníctva, Sekcia sociálnej patológie, Sekcia sociológie organizácie 
(aktívna nová sekcia). Aktívnu činnosť vykazuje i Východoslovenská pobočka. Privítali sme 
tiež informácie, ktoré nám poskytla doc. D. Moravčíková o aktivitách v oblasti sociológie 
vidieka a poľnohospodárstva. Prosím pani docentku, aby s tým v diskusii oboznámila 
prítomných. Na druhej strane však nemáme  žiadne poznatky  o tom, že by sa už rozvinula 
činnosť Sekcie sociálnej politiky, ktorá bola zriadená v r. 2010.  

Posledná úloha mala takéto znenie: Pre skvalitnenie komunikácie medzi členmi SSS pri 

SAV, výbor osloví všetkých členov ktorí majú e-mailové adresy, s požiadavkou, aby súhlasili 

s poskytnutím týchto adries všetkým členom. V prípade ich súhlasu poskytne výbor tieto 

adresy členom. 

Táto úloha je splnená, členovia spoločnosti boli oslovení a 69 z nich súhlasilo 
s poskytnutím svojich adries a tieto  boli  doručené. 

 Vážení prítomní, dovoľte mi na záver ešte raz poďakovať všetkým aktívnym členom 
Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV za ich prospešnú činnosť a vyjadriť želanie 
ďalšieho pôsobenia tohto združenia slovenských sociológov na úžitok sociológie i našej 
spoločnosti.  

                   prof. PhDr. Jozef Matulník,  PhD., predseda SSS pri SAV 

Príloha: Informácie  vedúcich sekcií a vedúcej pobočky o činnosti za obdobie od Valného 
zhromaždenia SSS pri SAV konaného dňa 13. 4. 2012 a informácia o aktivitách v oblasti 
sociológie vidieka a poľnohospodárstva. 

  


