
Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SSS pri SAV vo funkčnom období 2022 – 2024  

dňa 29. 9. 2022 online 

Prítomní: R. Hofreiter, Z. Kusá, J. Strussová, M. Zeman, G. Brutovská, M. Čambáliková, J. 

Hankovský - členovia výboru;  

R. Bednárik – revízor;  

S. Capíková – vedúca sekcie; 

M. Fero – hosť, správca web stránky; 

Ospravedlnení: K. Čukan, D. Moravčíková1 

 

Program zasadnutia  

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa, overovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Postup volieb  (inštrukcie pre prípad tajných volieb boli zaslané 24. 9.) 
5. Voľby predsedu/predsedníčky SSS pri SAV 
6. Určenie podpredsedu/podpredsedníčky 
7. Prevzatie prístupových práv k webu SSS pri SAV 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
  

Informácie a závery k jednotlivým bodom programu 

Bod 1 

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

väčšina členov výboru – 7, a výbor je uznášania schopný. 

Bod 2 

Zapisovateľkou sa stala J. Strussová. Overovateľkou je G. Brutovská. 

Bod 3 

Program bol schválený v navrhovanej podobe. 

Bod 4 

Výbor prediskutoval formu volieb a nadpolovičná väčšina členov (5) sa vyjadrila za tajné voľby. 

Z. Kusá prezentovala formulár pre online tajné voľby na platforme ADoodle a oboznámila 

členov s postupom. Písomné inštrukcie k tejto forme hlasovania zaslala Z. Kusá aj vopred (24. 

9. 2022).  

Bod 5 

Následne vystúpil R. Hofreiter, ktorý sa rozhodol nekandidovať a podporil ako kandidátku Z. 

Kusú. Z. Kusá nomináciu prijala. Následne vystúpila M. Čambáliková, ktorá sa rozhodla 

                                                           
1 D. Moravčíková sa však zúčastnila volieb cez ADoodle 



nekandidovať a tiež podporila kandidatúru Z. Kusej. Nik iný do funkcie nekandidoval, ani 

nepodal ďalšie nominácie. 

R. Bednárik bol poverený ako pozorovateľ volieb.  

Výsledky volieb: 

Hlasovací formulár bol zaslaný všetkým 9 členom výboru (aj dvom neprítomným). Volieb sa 

zúčastnili 8 členovia. Kandidátka Z. Kusá obdržala v hlasovaní 8 hlasov a stala sa predsedníčkou 

SSS.  

Tabuľka s výsledkami volieb z platformy Adoodle je súčasťou tejto zápisnice. 

Bod 6 

Z. Kusá oslovila R. Hofreitera, aby prijal funkciu podpredsedu SSS. Hofreiter nomináciu prijal 

a následne bol aj členmi výboru jednohlasne odsúhlasený. 

Bod 7 

M. Fero informoval výbor o detailoch spravovania webu SSS: aktuálne sa nachádza na 

bezplatnej báze, čo prináša určité limity, samotné rozhranie nie je profesionálne, ale umožňuje 

obsluhu aj laikom. Informácie na web môžu vkladať aj vedúci sekcií, ktorí obdržali prístupové 

heslá. Prebehla diskusia o možnostiach presunu webu pod správu SÚ SAV a Kusá informovala 

aj o možnostiach použiť na to mimorozpočtové zdroje ústavu. Presun a skvalitnenie webu 

ostáva úlohou do budúcna, ale priebežné dopĺňanie informácií je nutnosťou. M. Fero preto 

zaškolí Z. Kusú, R. Hofreitera a J. Strussovú pre potreby správy webstránky.   

Bod 8 

Z. Kusá informovala o svojej komunikácii s M. Mrva, bývalou tajomníčkou SSS. Z Kusá od nej 

prevzala e-mailové konto výboru a stala sa aj spoluadministrátorkou faceboku SSS. Ide 

o facebookovú stránku, kde môže informácie vkladať len administrátor. Z Kusá preto bude 

podporovať komunikáciu SSS aj cez facebookovú skupinu Fandím slovenskej sociológii, ktorá 

je otvorenejšia.  

Bod 9 

Ďalšie zasadanie výboru SSS je plánované na koniec októbra – polovica novembra. Z. Kusá 

avizovala diskusiu nad plánom činnosti a ekonomickým rozpočtom. Členovia môžu zasielať 

návrhy na ďalšie body programu. Z. Kusá poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončila o 14:20. 

 

V Bratislave 29. 9. 2022 

 

Jana Strussová     G. Brutovská 

Zapisovateľka      Overovateľka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


