
Zápisnica z 1. zasadnutia výboru SSS pri SAV vo funkčnom období 2022 – 2024 dňa 26. 9. 

2022 online 

Prítomní: R. Hofreiter, Z. Kusá, D. Moravčíková, J. Strussová, M. Zeman, - členovia výboru, R. 

Bednárik – revízor, D. Alieva – vedúca sekcie sociologickej teórie, M. Mrva, tajomníčka 

výboru SSS pri SA v rokoch 2020 – 2022 ako hosť 

Ospravedlnení: D. Brutovská, M. Čambáliková, K. Čukan, J. Hankovský  

 

Program zasadnutia  

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľa 

3. Schválenie programu 

4. Prevzatie agendy výboru SSS pri SAV v rokoch 2020 – 2022 

5. Prevzatie prístupových práv k webu SSS pri SAV 

6. Postup volieb 

7. Voľby predsedu  

8. Rozdelenie funkcií medzi členov výboru  

9. Diskusia o Uzneseniach VZ SSS pri SAV, úlohách výboru a termínoch zasadaní 

10. Informácie sekcií  

11. Rôzne 

12. Záver  

  

Informácie a závery k jednotlivým bodom programu 

Bod 1 

Zasadanie otvorila a prítomných privítala Z. Kusá. Konštatovala, že prítomných je nadpolovičná 

väčšina členov výboru a výbor je znášania schopný. 

Bod 2  

Z. Kusá ponúkla, že pripraví zápisnicu z tohto zasadania. Za overovateľa zápisnice sa prihlásil R. 

Hofreiter. Prítomní súhlasili s týmto riešením. 

Bod 3  

Členovia výbor konsenzuálne podporili vypustenie bodu 6 a 7 (voľby predsedu/predsedníčky 

spoločnosti z programu), ich presunutie na plánované zasadanie výboru dňa 29. 9., a v tejto podobe 

program schválili. 

Bod 4 

M. Mrva informovala, že výbor, ktorý ukončil činnosť na VZ dňa 13. 9., sa snažil uzavrieť všetku 

agendu do konca funkčného obdobia, takže ekonomických vecí, ktoré sleduje hospodár, neostali 

žiadne otvorené úlohy či záväzky. Z jej strany zostáva odovzdať prístupové heslá k FB spoločnosti a ku 

kolektívnemu mailu. To v krátkom čase pripraví. Z diskusie potom vyplynulo, že bolo by praktické mať 

kolektívny mail výboru SSS pri SAV. Z. Kusá požiada o zriadenie tohto mailu Výpočtové stredisko pri 

CSČ SAV.  



Bod 5 

Z. Kusá informovala, že sa jej nepodarilo spojiť s M. Ferom, ktorý má prístupové práva k webu SAV. R. 

Hofreiter sa ponúkol kontaktovať M. Fera telefonicky a nastoliť potrebu skorého odovzdania 

prístupových práv k webu. 

Bod 8  

Z. Kusá navrhla, aby sa výbor ešte pred voľbou predsedu či predsedníčky venoval rozdeleniu ďalších 

kľúčových funkcií. Uviedla, že niektoré činnosti ako napr. písanie zápisníc by nemuseli byť viazané na 

konkrétnu funkciu ale v záujme rovnomerného zaťaženia členov rotovať medzi nimi. Po krátkej 

diskusii J. Strussová vyjadrila ochotu prijať funkciu tajomníčky výboru, M. Zeman funkciu hospodára 

a R. Hofreiter v súlade s Uznesením VZ trvalú starosť o cenu A. Hirnera. Prítomní členovia výboru 

jednomyseľne podporili navrhnuté personálne rozdelenie funkcií. 

Bod 9  

Výbor podporil návrh osloviť a) K. Čavojskú z Rady mládeže Slovenska s ponukou prevziať vedenie 

sekcie sociológie mládeže, b) prof. L. Lubelcovú s ponukou prevziať vedenie sekcie sociálnej patológie 

a informovať c) katedry sociológie a doktorandov odboru sociológie o možnosti oživiť klub mladých 

sociológov. Výbor sa zhodol, že táto úloha sa odkladá do obdobia po voľbe predsedu a v záujme jej 

vyššej váhy ju vykoná až zvolený predseda či predsedníčka. 

Termíny zasadnutí výboru sa budú oznamovať (hľadať konsenzus) v cca mesačnom predstihu s tým, 

že členovia výboru preferujú čas po 16-tej hodine. 

Bod 10 

Doc. Dr. D. Alieva, vedúca sekcie sociologickej teórie informovala, že plánovanú akciu sekcie posúva 

po dohode na október a uskutoční sa online formou. Vyjadrila tiež nádej, že výbor bude so sekciami 

intenzívnejšie spolupracovať. Z. Kusá poďakovala za podnet, ktorý si osvojilo aj VZ a za všetkých 

členov potvrdila, že výbor ho bude rešpektovať.  

Bod 11 

Do bodu Rôzne nebola predložená žiadna agenda. 

Bod 12 

Z. Kusá poďakovala prítomným za diskusiu a podnetné návrhy a o 10:47 zasadnutie výboru ukončila. 

 

V Bratislave 29. 9. 2022 

 

Zuzana Kusá      Roman Hofreiter 

Zapisovateľka      overovateľ 

 

 

  


