
Zápisnica zo 4. zasadania Výboru SSS pri SAV dňa 17. 1. 2023 

(funkčné obdobie 2022 – 2024) 

 

Prítomní: Z. Kusá, M. Čambáliková, J. Strussová, D. Moravčíková, M. Zeman, G. Brutovská, K. 
Čukan, J. Hankovský – členovia výboru, S. Capíková – vedúca sekcie, M. Fero – vedúci sekcie, 
P. Czirák – revízor 

Ospravedlnení: R. Hofreiter (účasť na zasadnutí národných sociologických spoločností ESA, 
Neapol) 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľa 

2. Schválenie programu  

3.  Kontrola plnenia úloh z 3. zasadania výboru 

4. Správa o činnosti a hospodárení SSS pri SAV v roku 2022 – diskusia 

5. Plány činnosti sekcií, klubov a pobočiek SSS pri SAV na rok 2023 - diskusia, schválenie 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Bod 1  

Zasadanie, ktoré prebiehalo v hybridnej forme, otvorila predsedníčka Z. Kusá. Konštatovala , 

že výbor je uznášaniaschopný. Za zapisovateľku navrhla J. Strussovú a ako overovateľa M. 

Zemana. Návrh bol prijatý.  

 

Bod 2 

Program zasadania, ktorý bol členom vopred zaslaný, bol schválený. 

 

Bod 3 Kontrola úloh  

a) Oživovanie sekcií 

Z. Kusá informovala, že vo veci oživenia sekcie sociálnej patológie oslovila prof. Lubelcovú. Tá 

odporučila ako vedúceho sekcie R. Klobuckého, ktorý sa problematike venuje a vedie aj 

viacero doktorandských prác tohto tematického zamerania . R. Klobucký s návrhom súhlasil. 

S návrhom viesť sekciu sociológie mládeže sa Z. Kusá obrátila na K. Čavojskú z Rady mládeže 

Slovenska. Tá ponuku prijala.  

J. Hankovský prijal úlohu pokúsiť sa oživiť Klub mladých sociológov (na predchádzajúcom 

zasadnutí výboru). 



Z. Kusá ďalej oslovila P. Guráňa vo veci vedenia sekcie sociológie rodiny. Zatiaľ neodpovedal. 

Osobne sa na neho v tejto veci obráti člen výboru M. Fero. 

 

b) Príprava 11. slovenských a českých sociologických dní 

Pre podujatie boli rezervované priestory KC Academia v Starej Lesnej v termíne od 10. 9. 

(utorok, príchod) – do 13. 9. 2024 (piatok, odchod). Tie umožňujú plenárne rokovanie pre 

160 účastníkov a súbežné rokovania v štyroch sekciách. K dispozícii je 41 dvojlôžkových izieb. 

Z. Kusá o organizácii podujatia, jeho mieste a termíne informovala predsedníctvo ČSS 

a zároveň požiadala o nomináciu dvoch zástupcov spoločnosti do programového výboru 

konferencie. Odozvy vedenia ČSS boli pozitívne. Nominovať svojich zástupcov do 

programového výboru budú po nových voľbách predsedníctva.  

c) Redizajn webu SSS a zmena webovej domény 

Oslovený bol riaditeľ Výpočtového strediska Centra spoločných činností (15. 12.2022, 

opakovane 10.1.2023) a správca serveru p. Herda, ktorí vydali súhlasné stanovisko 

s migráciou webu na server SAV. Vyjadrili sa, že s presunom obsahu by nemal byť problém.  

Redizajnu webu a skvalitneniu informácií na ňom sa bude venovať osobitná pracovná 

skupina pod vedením R. Hofreitera (ďalší členovia: R. Džambazovič a J. Hankovský). 

 

d) Pracovná skupina pre novelizáciu Stanov SSS pri SAV 

Pracovná skupina bola zriadená na minulom zasadaní výboru. Jej členkami za výbor sú Z. 

Kusá a J. Strussová. Z. Kusá požiadala S. Capíkovú, aby sa stala členkou pracovnej skupiny. Tá 

ponuku prijala. 

 

e) Písomné oslovenie členov s nefunkčnými e-mailovými adresami 

Z. Kusá oslovila listom 15 členov s nefunkčnými adresami, podarilo sa skontaktovať s tromi. 

Upozornila, že problém sa týka aj členov pôsobiacich v minulosti na katedre sociológie UKF 

v Nitre, ktorá zanikla. Pomoc s vyhľadaním adries týchto členov prisľúbila D. Moravčíková. 

V diskusii k problému udržania členov po skončení ich aktívneho profesionálneho pôsobenia 

Z. Kusá navrhla, aby sa v nových stanovách SSS vytvorila kategória členstva pre emeritných 

sociológov.  

 

Bod 4 Správa o činnosti a hospodárení v r. 2022 

Správu predložil hospodár spoločnosti M. Zeman. Prezentoval zoznam realizovaných akcií, 

ich náklady a neuskutočnené podujatia presunuté na tento rok. Informácie k výberu 

členského sa kompletizujú. V roku 2022 boli spoločnosti pridelené finančné prostriedky P 

SAV vo výške cca 60 % žiadaného príspevku. Vzhľadom na krátenie príspevkov 

a k predpokladanej inflácii odporúčal M. Zeman organizátorom akcií v tomto roku navýšiť 

primeraným spôsobom odhadované náklady. Za navýšenie sa prihovorila aj Z. Kusá s tým, že 

vedúci sekcií by mali rátať aj s výdavkami na kancelársky materiál pre potreby archivácie 

materiálov. S. Capíková ako vedúca sekcie pripomenula, že sekcia sociológie zdravotníctva 



uskutočnila tri akcie online a bez nároku na príspevok, ktoré nefigurovali v zozname akcií 

s finančným príspevkom P SAV. V správe o činnosti sú zahrnuté aj tieto podujatia.  

Členovia výboru vzali informácie o činnosti a hospodárení v r. 2022 na vedomie. 

Písomnú správu doručí M. Zeman Rade vedeckých spoločností k 25.1. t.r. a následne ju zašle 

členom Výboru SSS pri SAV. 

 

Bod 5 Plány činnosti sekcií na rok 2023 

M. Zeman prezentoval návrhy akcií s ich popisom za jednotlivé sekcie . Dokopy obdržal 12 

návrhov. Tri akcie organizuje aj sekcia sociológie vidieka a poľnohospodárstva, na ktoré 

pôvodne nechceli žiadať príspevok z P SAV. Vedúca sekcie po diskusii k financovaniu tento 

zámer prehodnotila a požiada o príspevok. Informácie o týchto podujatiach budú doplnené 

do zoznamu akcií uchádzajúcich sa o podporu Rady vedeckých spoločností.  

K tomuto bodu programu prebehla diskusia o tom, akým spôsobom organizovať akcie pod 

záštitou SSS. Výbor prijal odporúčanie, aby sa individuálne podávané návrhy akcií 

konzultovali s niektorou zo sekcií spoločnosti, resp. s ich vedúcimi, a realizovali sa v gescii 

vybranej sekcie. Z. Kusá pripomenula, že práve sekcie sú považované za garantov teoretickej 

a metodologickej kvality podujatí. K. Čukan uviedol, že taký bol dlhoročný postup pri 

organizovaní činnosti, k posunu došlo až nedávno.  

Členovia výboru po diskusii schválili plán činnosti a akcií na r. 2023 vrátane doplnených 

podujatí sekcie sociológie vidieka a poľnohospodárstva. 

 

Bod 6 a 7 

K bodu rôzne sa do diskusie nik neprihlásil.  

Z. Kusá poďakovala účastníkom zasadania a ukončila schôdzu. 

 

zapísala: Jana Strussová 

overil: Milan Zeman       Zuzana Kusá 

       predsedníčka SSS pri SAV 

 

v Bratislave 23. 1. 2023 


