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Zápisnica z 3. zasadania Výboru SSS pri SAV 

(funkčné obdobie 2022 – 2024) 
 

Termín konania: 6. 12. 2022 od 9:30, rokovanie sa konalo hybridnou formou. 
 
Prítomní: : G. Brutovská, M. Čambalíková, K. Čukan, J. Hankovský, R. Hofreiter, Z. Kusá, D. 
Moravčíková, J. Strussová, M. Zeman – členovia výboru; R. Bednárik – revízor; D. Alieva - 
vedúca sekcie sociologickej teórie.   
 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľa 
2. Schválenie programu  
3.  Kontrola úloh z 2. zasadania výboru 
4. Určenie garantov a postupu plnenia úloh z Uznesení VZ SSS pri SAV 
5. Informácie o čerpaní dotácie a činnosti sekcií a predbežné plány činnosti na rok 2023 
6. Rôzne 
7.  Záver 

  
Bod 1  

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka Zuzana Kusá. Spracovaním zápisnice bol 

poverený Karol Čukan a jej overovaním Roman Hofreiter. 

Bod 2  

Výbor schválil predložený návrh programu. 

Bod 3 

Úloha týkajúca sa prevádzkovania webstránky bola splnená. M. Fero vypracoval pre tento 

účel  užívateľský „manuál“ a zaškolil funkcionárov výboru pre prácu s doplňovaním a úpravou 

webu. Z vedúcich sekcií sa školenia zúčastnila D. Alieva.  Účastníci školenia jeho pomoc veľmi 

ocenili.  Web spoločnosti je už priebežne dopĺňaný. Z. Kusá navrhla upozorniť vedúcich sekcií, 

aby aktualizovali svoje podstránky. Ich obsah bude včlenený  do nového Webu SSS, ktorého 

vytvorenie sa bude pripravovať.  

Z. Kusá informovala, že M. Mrva jej postúpila spravovanie stránky SSS pri SAV na 

Facebooku (FB) ako aj prístupové heslá k poštovej schránke SSS. FB už využíva a dopĺňa o nové 

informácie. Poštovú schránku a e-mailovú adresu SSS pri SAV však nevyužíva (nie je totiž 

hromadnou adresou členov ale len adresou odosielateľa pošty) a poštu odosiela zo svojej 

pracovnej adresy využívajúc e-mailový adresár členov v Exceli.   

Bod 4 

Výbor prerokoval uznesenia z Valného zhromaždenia SSS pri SAV 2022.  Septembrové 
rokovanie VZ SSS uložilo novozvolenému výboru úlohy: 
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• pomôcť s obnovením a oživením činnosti sekcie sociológie mládeže, sekcie sociálnej 
patológie a klubu mladých sociológov 
 

V súvislosti s plnením tohto uznesenia poveril Z. Kusú aby oslovila 

- Katarínu Čavojskú s prosbou o spolupráci v tejto veci vo vzťahu k sekcii sociológie 
mládeže 

- prof. Gabrielu Lubelcovú s prosbou o spolupráci v tejto veci vo vzťahu k sekcii 
sociálnej patológie. 

  Jakub Hankovský súhlasil s prijatím tejto úlohy vo vzťahu ku klubu mladých sociológov.     

 

• zorganizovať 11. Slovensko české sociologické dni 

 

  Z. Kusá navrhla zorganizovať toto podujatie v prvej polovici septembra 2024. Miestom 
rokovania by mohlo byť kongresové centrum SAV v Tatranskej Lesnej. Navrhla tiež požiadať o 
spoluorganizovanie SÚ SAV s tým, že podujatie by mohlo mať aj ďalších spoluorganizátorov, 
inštitucionálnych či projektových.  

Po diskusii o tomto návrhu výbor s týmto návrhom súhlasil  a zároveň poveril predsedníčku, 
aby zistila termínové možnosti kongresového centra a oslovila Českú sociologickú spoločnosť 
s navrhovaným termínom a miestom a prosbou o nominovanie dvoch členov do výboru 
konferencie.  

Na najbližšom rokovaní výboru bude schválený konečný termín podujatia a zriadený 
programový a organizačný výbor, ktorý pripraví túto akciu. Výbor prijme aj konečné 
rozhodnutie ohľadom spojenia tejto akcie s VZ a výročnou konferenciou SSS.   

 

• pracovať na príprave nového webu SSS pri SAV  

 

R. Hofreiter informoval, že projekt nového webu bol spracovaný už  za pôsobenia minulého 
výboru. Materiál, ktorý spracoval spolu s R. Džambazovičom, rozpošle členom výboru. Z. Kusá 
osloví  CSČ - Výpočtové stredisko SAV vo veci umiestnenia (hostingu) nového webu 
spoločnosti. J. Hankovský ponúkol pre túto úlohu svoje skúsenosti s výberom spracovateľa 
technického a grafického riešenia. Prítomní to privítali. 

Výbor potom ustanovil pracovnú skupinu pre prípravu a nového webu. Jej členmi za výbor 
sú J. Hankovský a R. Hofreiter. Jej ďalšími členmi by v prípade ich súhlasu mali byť R. 
Džambazovič a K. Charvát. Z. Kusá ich osloví s touto ponukou. 

 

• pomôcť pri získavaní študentov magisterského a terciárneho štúdia sociológie pre 
členstvo v SSS SAV 

 Táto úloha je dlhodobá a bude potrebné, aby sa v tejto veci zaangažovali najmä 
členovia výboru, ktorí pracujú, resp. majú kontakt na profilové katedry sociológie respektíve 
školia doktorandov. Podľa Z. Kusej by pri plnení tejto úlohy mohol byť osobitne nápomocný  J. 
Hankovský a tiež realizácia úlohy oživiť klub mladých sociológov.    

 

• pripraviť na diskusiu a pripomienkovanie návrh novely Stanov SSS pri SAV a predložiť 
ho na najbližšie Valné zhromaždenie SSS 
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Výbor ustanovil pracovnú skupinu, ktorá pripraví a predloží výboru návrh na úpravu Stanov 
tak, aby bol dostatočný priestor na predstavenie navrhovaných zmien členom spoločnosti a na 
ich pripomienkovanie. Z. Kusí navrhla ako termín pre predloženie materiálu na diskusiu výboru 
koniec roku 2023. Výbor bude v tejto pracovnej skupine zastupovať Z. Kusá a J. Strussová. Za 
jej ďalšiu členku odporúčal S. Capíkovú. Z. Kusá ju osloví s prosbou o účasť v tejto pracovnej 
skupiny.  

 

• zlepšiť propagáciu Ceny A. Hirnera vo výskumnej verejnosti a upraviť štatút Ceny v 
zmysle návrhov komisie a poveriť jedného člena výboru zodpovednosťou za 
organizáciu Ceny 

Výbor poveril zodpovednosťou za organizáciu Ceny A. Hirnera   Romana Hofreitera, ktorý 
predloží na niektorom z nasledujúcich rokovaní výboru návrhy na zlepšenie organizácie Ceny.  

 

• pravidelne prizývať na zasadnutie výboru SSS pri SAV vedúcich sekcií SAV  
 Táto úloha sa priebežne plní.  

V rámci tohto bodu upozornila Z. Kusá na potrebu zistiť ako funguje sekcia sociológie 

rodiny, ktorá bola zriadená na základe uznesenia VZ SSS v roku 2020. Výbor poveril Z. Kusú na 

oslovenie v tejto veci P. Guráňa, ktorý vedie túto sekciu.  

Bod 5 

Hospodár spoločnosti M. Zeman informoval o finančnom režime spoločnosti 
a pravidlách, podľa ktorých sa jednotlivé akcie najprv financujú z vlastných prostriedkov a až 
následne preplácajú z dotácie P SAV. Na účte spoločnosti je aktuálne cca 2200 €. Informoval 
však najmä o tom, že viaceré plánované akcie sa do konca roka neuskutočnia a hrozí 
nevyčerpanie časti prostriedkov z dotácie. Ak by sa tak stalo, spoločnosť bude mať v budúcom 
roku krátenú výšku dotácie.  

M. Zeman preto navrhol, aby z dotácie pre neuskutočnené akcie bola navŕšená dotácia 
pre sekciu sociologickej teórie, ktorá je určená na dofinancovanie jej edičného zámeru. Vedúca 
sekcie D. Alieva poďakovala za ústretovosť.  M. Zeman tiež navrhol, aby sekcia vojenskej 
sociológie Irpala finančnú dotáciu aj na druhú plánovanú akciu, ktorá sa uskutoční 12, 
decembra v posádkovom klube OS SR na Dulovom námestí v Bratislave. Ide o seminár sekcie 
venovaný 30 rokov existencie ASR. O tejto akcii výbor informoval výbor K. Čukan. Výbor 
schválil všetky návrhy hospodára.  

M. Zeman informoval výbor o termínoch pre plánovanie podujatí sekcií a výboru na rok 
2023 a pre vypracovanie žiadosti o dotáciu od Predsedníctva SAV. Z. Kusá sa zaviazala, že  
vedúcim sekcií zašle  mail, v ktorom ich bude informovať o tejto veci a potrebe začať 
s prípravou plánu akcií na budúci rok.   

 

Bod 6 

V Rôznom Z. Kusá upozornila na nefunkčné adresy asi dvadsiatich členov z adresára 
Spoločnosti revidovaného v roku 2019. Nefunguje jej ani adresa revízora Spoločnosti P. 
Cziráka. K. Čukan ju informoval o funkčnej el. adrese P. Cziráka.  
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V súvislosti s nefunkčnými e-adresami a stratou kontaktu s ďalšími členmi spoločnosti 
Výbor  poveril predsedníčku spoločnosti, aby ich oslovila listom s prosbou o funkčnú mailovú 
adresu, ak pretrváva ich záujem o členstvo a tiež o potrebe úhrady členského ako záväzku voči 
spoločnosti. List bude zaslaný poštou, poštovné sa uhradí z vlastných zdrojov spoločnosti. 

Docentka Alieva vyslovila požiadavku (prosbu) zintenzívniť komunikáciu medzi 
sekciami, ktorá sa v minulosti veľmi osvedčila a mala formu početných spoločne 
organizovaných podujatí. Z. Kusá privítala tento podnet a zaviazala napísať vedúcim sekcií 
mail, v ktorom ich vyzve na intenzívnejšiu spoluprácu pri príprave podujatí. 

  

Bod 6 

 

  Na záver rokovania výboru Z. Kusá poďakovala všetkým za aktívnu participáciu na 
rokovaní výboru a navrhla termín najbližšieho výboru na prelome januára a februára 2023.   

 

Zapísal:  K. Čukan 

Overil: R. Hofreiter 
 
       Zuzana Kusá 
       predsedníčka 
V Bratislave 9. 12. 2022      


