
Zápisnica zo 5. zasadnutia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2018 od 14:30 

v miestnosti č. 94 v budove SAV na Klemensovej 19, Bratislava 

 

 

Prítomní: M. Čambáliková, E. Laiferová, M. Zeman, Z. Kusá, R. Džambazovič, M. Fero, R. Hofreiter 

Ospravedlnení: P. Czirák, Z. Révészová, G. Brutovská, R. Klobucký 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení a úloh z predchádzajúceho výboru SSS pri SAV, konaného dňa 26. septembra  

2018  a stav ich plnenia, v tom:  

-   aktualizácia adresára členov SSS a web-stránky SSS pri SAV (M. Fero);  

-   konečná verzia listu pre členov SSS pri SAV – neplatičov členských príspevkov (Z. Kusá)  

-   návrhy štatútov na udeľovanie cien za publikačný počin pre začínajúcich sociológov a za výnimočný 

publikačný počin v oblasti sociológie (R. Klobucký). 

3. Čerpanie rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 (M. Zeman, hospodár SSS pri SAV). 

4. Zborník z výročnej konferencie SSS (E. Laiferová) 

5. Informácia z Jesennej konferencie Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV, konanej dňa 

19. 11. 2018 (M. Čambáliková). 

6. Informácia o zmene vedúceho Sekcie sociológie zdravotníctva SSS pri SAV  

7. Rôzne  

 
Bod 1 

Zasadnutie výboru o 14:30 otvorila predsedníčka SSS pri SAV M. Čambáliková. Za zapisovateľa bol 

určený M. Fero, overovateľom zápisnice R. Hofreiter. 

 

Bod 2 

M. Čambáliková prešla postupne všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí výboru SSS pri SAV zo 

dňa 26.9.2018. 

Uznesenie č.1  

Aktualizácia kontaktných údajov členov spoločnosti je v plnení a nie je ešte dokončená z dôvodu 

ťažkostí pri doplnení aktuálnych informácii o členoch spoločnosti. M. Fero navrhuje pre zvýšenie 

efektivity a kontroly správnosti údajov vytvoriť tabuľku napr. na google disk, zdieľanú s členmi výboru, 

ktorí by mohli do tabuľky doplňovať nové údaje a upravovať neaktuálne zápisy. Členovia výboru návrh 

schválili. 

 

Uznesenie č.2 

Z. Kusá rozposlala niekoľko dní pred stretnutím výboru jeho členom e-mail s návrhmi listov. Prvý list je 

adresovaný všetkým členom SSS pri SAV a druhý adresovaný členom neplatiacim niekoľko rokov 

členský poplatok. Výbor po menších úpravách akceptoval oba návrhy listov po obsahovej stránke. 

Roman Džambazovič vykoná poslednú revíziu listov a rozpošle ich na finálne schválenie členmi výboru. 

K listom budú doplnené prílohy: potvrdenie kontaktov a tiež informácie o činnosti spoločnosti za 

minulý rok. Listy by bolo vhodné rozposielať až začiatkom nového kalendárneho roka.  



Uznesenie č.3 

R. Klobucký  a Eva Laiferová vypracovali návrh štatútu ceny SSS pri SAV za najlepšiu sociologickú prácu. 

Pripomienky v elektronickej podobe do dokumentu doplnil aj R. Džambazovič. Výbor im ďakuje za ich 

prácu a navrhuje predložený návrh pripomienkovať do 20.12., pričom na najbližšom stretnutí bude 

výbor prerokovávať finálnu verziu navrhovaného štatútu ceny SSS pri SAV za najlepšiu sociologickú 

prácu. 

Bod 3 

Čerpanie rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

M. Zeman informuje členov výboru, že z plánovaných 19 podujatí roka 2018 sa do decembra 

neuskutočnili 3 (1 akcia naplánovaná G. Brutovskou a ďalšie dve M. Fera). V prípade nerealizovanej 

akcie Východoslovenskej pobočky, kde boli ušetrené finančné prostriedky, bol prijatý  návrh presunúť 

prostriedky na iné akcie roku 2018, ktoré by sa mali do konca roka realizovať. Okrem toho je tiež 

potrebné osloviť K. Kardisa, ktorý neinformoval o tom, či sa konalo podujatie, ktoré plánoval a či bude 

požadovať refundáciu výdavkov z plánovaného príspevku. M. Zeman informoval, že Letná škola 

vojenskej sociológie, bola z organizačných dôvodov presunutá z leta na jeseň a realizovala sa niekoľko 

dní dozadu. 

 

R. Džambazovič navrhuje, aby ohľadne financovania podujatí v roku 2019 boli oslovení nie len vedúci 

sekcii, ale aj ostatní členovia SSS pri SAV. Tí by mali v prvom rade osloviť vedúcich sekcii, prípadne 

výbor. 

 

Výzvu predsedom jednotlivých sekcií a členom SSS by bolo vhodné zaslať čo najskôr, s termínom 

doručenia návrhov do 15.1.2019, aby sa mohli návrhy prerokovať na najbližšom zasadnutí výboru 

a bolo možné ich zahrnúť do februárového schvaľovania dotácii pre rok 2019. Úlohou rozposlať e-mail 

s touto výzvou bola výborom poverená Z. Kusá.  

Záverom diskusie k bodu č.3 M. Zeman dodáva, že veľmi oceňuje pomoc doc. Bednárika pri preberaní 

agendy a pri riešení všetkých úloh hospodára. 

 

Bod 4 

Zborník z výročnej konferencie SSS 

E. Laiferová informuje členov výboru o finalizácii zborníka z Výročnej konferencie SSS pri SAV. M. 

Čambáliková navrhuje ukončiť prijímanie príspevkov, zborník uzavrieť a osloviť posudzovateľov. 

Navrhovaní posudzovatelia sú Peter Guráň a Roman Hofreiter, ktorí úlohu prijal už na stretnutí výboru. 

Úlohou osloviť P. Guráňa bola poverená E. Laiferová, pričom v prípade jeho negatívnej odpovede, by 

mala byť oslovená Ľ. Mistríková. 

Výbor hlasoval o návrhu, podľa ktorého by oslovení posudzovatelia mal byť honorovaní vo výške 70 

Euro. Návrh bol schválený, pričom 4 členovia hlasovali za návrh a 3 sa zdržali. 

 

Bod 5 

Informácia z Jesennej konferencie Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV  

M. Čambáliková informuje členov výboru o účasti na podujatí „Jesenná konferencia rady slovenských 

vedeckých spoločností“, ktoré sa konalo 19.11. k stému výročiu vzniku Československa. Informuje, že 

na podujatí sa diskutovalo aj o ochrane osobných údajov a o príprave štatútu pre udeľovanie cien.  

V roku 2019  bude vyčlenená suma 60 200 Euro na spoločné projekty, ktoré sú prideľované jednotlivým 



ústavom SAV, pričom musí ísť o vedecké podujatie (konferencie), nie spolkové aktivity ako napr. valné 

zhromaždenia spoločností. 

 

Bod 6 

Informácia o zmene vedúceho Sekcie sociológie zdravotníctva SSS pri SAV  

Prof. Matulník prostredníctvom e-mailu zo dňa 19.11.2018 informoval členov výboru, že sa rozhodol 

skončiť na pozícii predsedu sekcie sociológie zdravotníctva, pričom navrhuje za jej predsedníčku Silviu 

Capíkovú, ktorá súhlasila s týmto návrhom. Súčasne prof. Matulník predostrel tento návrh aj ďalším 

deviatim členom, ktorí v posledných rokoch najviac prispeli k činnosti sekcie a všetci s návrhom vyjadrili 

súhlas. Výbor berie na vedomie zmenu na poste vedúceho sekcie, ďakuje prof. Matulníkovi za prácu 

a úspešné dlhoročné vedenie sekcie a vyjadruje nádej, že Silvia Capíková bude úspešne viesť sekciu 

naďalej. 

 

V súvislosti s týmto bodom rokovania výboru bola vyjadrená požiadavka, aby bola v budúcnosti 

venovaná väčšia pozornosť formálnej stránke procesu zmeny na poste vedúceho sekcie. Návrhy na 

úpravu pravidiel pri zmene vedúceho sekcie by sa mali prerokovať na Valnom zhromaždení a následne 

by mali byť zakomponované do stanov SSS pri SAV. 

 

Bod 7 

Rôzne 

M. Čambáliková informuje členov výboru, že výbor SSS je žiadaný zaslať evidečný list a správu 

o činnosti, na základe toho budú uhradené členské príspevky. Výbor poveril M. Zemana, aby v tejto 

veci oslovil R. Bednárika a K. Čukana do 21.12.2018 a do 18.1.2019 pripravil podklady k správe. 

 

Web stránka SSS pri SAV: 

V zmysle aktualizácie obsahu stránky, navrhuje výbor presunúť niektoré staršie informácie z tohto roka 

do archívu. Naopak, navrhuje zaradiť na titulnú stranu prehľad podujatí, ktoré v roku 2018 organizovali 

sekcie SSS pri SAV alebo SSS pri SAV podporila. Preto je potrebné vyzvať všetkých vedúcich sekcií a tých, 

ktorí zorganizovali akciu podporenú z prostriedkov SSS, aby poslali text, resp. správu o podujatí a tiež 

aj vhodný digitálny materiál, napr. fotografie, ktoré budú publikované na webe spoločnosti. A tiež 

v prípade, že tak neurobili, aby organizátori podujatí doručili M. Zemanovi zoznam účastníkov.  

1. uznesenie – pripraviť a rozposlať výzvu má za úlohu do 21.12.2018 R. Džambazovič (z tohto dôvodu 

je potrebné, aby mu M. Zeman poslal zoznam realizovaných akcii za minulý rok. 

2. uznesenie – umiestnenie správy na web a pridať fotografie má za úlohu R. Džambazovič a M.Fero 

Okrem toho je potrebné na web stránke dať do pozornosti informácie o publikácii E. Laiferovej 

o slovenskej sociológii a umiestniť informácie o plánovanej konferencii ESA v Manchestri. Taktiež by 

bolo vhodné na web stránku SSS pri SAV umiestniť stiahnuteľné logo spoločnosti, ktoré by mohli 

organizátori podujatí použiť pri príprave ďalších podujatí podporovaných spoločnosťou. 

M. Čambáliková poďakovala za účasť a o 17:20 ukončila rokovanie. 

Termín nasledujúceho zasadnutia výboru SSS pri SAV, na ktoré treba pozvať aj predsedov sekcii, bude 

v stredu 16. 1. 2019 o 14 hod v budove SAV na Klemensovej 19.  

 



V Bratislave 16. 12. 2018 

Zapísal M. Fero       Monika Čambáliková 

Overil R. Hofreiter        predsedníčka SSS pri SAV 


