
Zápisnica zo 1. zasadnutia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 

ktoré sa uskutočnilo 11. júna 2018 od 15:00 hod. 

v zasadacej miestnosti č. 94 na Klemensovej č. 19 v Bratislave 

 

Prítomní: G. Brutovská, M. Čambáliková, R. Džambazovič, M. Fero, R. Hofreiter, R. Klobucký, Z. Kusá, 

M. Zeman  

Ospravedlnení: E. Laiferová, členka, : P. Czirák, Z. Révészová , revízori SSS pri SAV 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľky a overovateľa 

3. Voľba funkcionárov výboru SSS pri SAV 

4. Preberanie agendy od výboru z predchádzajúceho funkčného obdobia  

5. Ekonomické otázky  

6. Schválenie nových členov SSS pri SAV 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

Informácie a uznesenia k jednotlivým bodom programu 

 

Bod 1 

Zasadnutie výboru otvorila M. Čambáliková a zoznámila prítomných s návrhom programu. 

Bod 2 

Prítomní schválili návrh programu. Ďalej schválili Z. Kusú za zapisovateľku a M. Fera za overovateľa 

zápisnice.  

 

Bod 3 

V tajnom hlasovaní prítomní zvolili za predsedníčku SSS pri SAV na obdobie 2018 – 2020 M. 

Čambálikovú (získala 7 z 8 možných hlasov).  

Novozvolená predsedníčka poďakovala za dôveru a predstavila svoje návrhy na obsadenie ďalších 

funkcií vo výbore: za hospodára navrhla M. Zemana, za tajomníka M. Fera. Funkciu podpredsedu 

navrhla zveriť zástupcovi katedry sociológie FF UK. Viacerí prítomní navrhli do tejto funkcie R. 

Džambazoviča a zdôraznili pritom nádej, že sa mu podarí prispieť k pritiahnutiu mladej generácie 

sociológov k práci v SSS pri SAV.  

Navrhnutí s nomináciami súhlasili. M. Fero však vyjadril obavy, či práca správcu webu SSS pri SAV 

a práca tajomníka SSS nebudú priveľmi kolidovať. Po upozornení R. Klobuckého, že Stanovy SSS 

nedefinujú povinnosti tajomníka a výborom podporenom návrhu Z. Kusej, že časť doterajšej agendy 

tajomníka sa môže rozdeliť medzi členov výboru (napríklad písanie zápisníc môže rotovať), M. Fero 

súhlasil s kandidatúrou.  

 Následne v tajnom hlasovaní prítomní zvolili  

R. Džambazoviča za podpredsedu SSS pri SAV (7 z 8 možných hlasov) 

M. Zemana za hospodára SSS pri SAV (7 z 8 možných hlasov) 

M. Fera za tajomníka SSS pri SAV (7 z 8 možných hlasov) 



Bod 4 

M. Čambáliková informovala o úlohách preberania agendy od predchádzajúceho výboru SSS pri SAV. 

Ich súčasťou je prebranie zodpovednosti za spravovanie účtu SAV. Tento krok vyžaduje predložiť 

banke podpísanú zápisnicu z Valného zhromaždeniami s uzneseniami o zvolení nových členov výboru 

(s textom uznesení, ktorý M. Čambáliková pripravila, súhlasili všetci členovia návrhovej komisie) 

a zápisnicu z dnešného zasadnutia výboru SSS pri SAV, na ktorom boli zvolení noví funkcionári 

Výboru. 

V tejto súvislosti boli úlohy rozdelené takto: 

M. Fero zaistí prevzatie základnej zápisnice z VZ (informácie o počte účastníkov a pod.) od. M. 

Kollárovej, následne s M. Čambálikovou skompletizujú zápisnicu.  

Stretnutie R. Bednárika, hospodára predchádzajúceho Výboru SSS pri SAV s predsedníčkou 

a hospodárom novozvoleného výboru a preberanie archívu agendy sa uskutoční 20. 6. o 13:00. 

V nadväznosti sa vykoná spoločná návšteva banky s cieľom prevziať podpisové práva.  

 

Bod 5 

M. Čambáliková informovala o žiadosti R. Bednárika, aby sa novozvolený výbor vyjadril k žiadosti D. 

Alievy za sekciu sociologickej teórie zvýšiť rozpočet na akciu Marx v 21. storočí pridelený RVS z 90 eur 

na 118 eur (v tom je vytvorenie videozáznamu podujatia a cestovné Košice-BA-Košice pre 

kameramana). Z. Kusá navrhla zvýšiť rozpočet tejto akcie presunom pridelených prostriedkov na 

konferenciu sekcie metodológie Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve... (21. 6. 2018), keďže táto 

akcia má zaistené prostriedky z dvoch ďalších zdrojov. Následne výbor odsúhlasil navrhovaný presun. 

 

Ďalšou vecou bolo čerpanie rozpočtu na výročnú konferenciu a valené zhromaždenie SSS pri SAV, na 

ktorý RVS pridelila 150 eur. Skutočné čerpanie však bolo vyššie – faktúra za občerstvenie cca 166 eur, 

nákup čajov 11 eur a spotrebného materiálu (tlač pozvánok a obaly) cca 50 eur. M. Čambáliková 

navrhla, aby faktúra za občerstvenie bola hradená z dotácie RVS a ostatné výdavky z vlastných 

zdrojov SSS pri SAV. Výbor tento návrh schválil. 

Následne sa v diskusii ukázalo, že časť členov výboru nemá informáciu o schválenej výške dotácie RVS 

na jednotlivé akcie a ani o časovom pláne akcií sekcií SSS na rok 2018 . Tabuľka so schválenými 

dotáciami bola distribuovaná v tlačenej podobe a majú ju k dispozícii len tí, ktorí sa zúčastnili 

zasadnutia výboru SSS pri SAV 24.4.2018. 

M. Fero zabezpečí zaslanie tejto informácie všetkým členom výboru.  

 

Bod 6 

M. Čambáliková predstavila výboru 10 žiadostí o členstvo v SSS pri SAV. Žiadateľmi sú študenti 

magisterského štúdia katedry sociológie na TU. Ručiteľmi všetkých žiadateľov sú S. Miháliková a M. 

Čambáliková.  

Výbor následne schválil prijatie týchto nových členiek a členov SSS pri SAV:  

Kristína Gálová, Anna Mária Balážová, Dominika Dadová, Daša Ryšavá, Martin Pecháň, Cyntia 

Katonová, Laura Oravcová, Soňa Hlúbiková, Nikoleta Crkoňová a Angelika Adámková. 

 

Bod 7 

V súvislosti so skonom docenta J. A. Pichňu Výbor odporučil osloviť M. Suríkovú, ktorá o jeho diele v 

minulosti pripravila rozsiahly medailón, a požiadať ju o napísanie profilu– spomienky pre web SSS pri 

SAV. Zabezpečí Z. Kusá 



Výbor podporil na návrh M. Čambálikovej vysloviť predchádzajúcemu výboru SSS pri SAV 

poďakovanie za vykonanú prácu. 

Výbor ďalej schválil návrh pokračovať v tradícii zavedenej predchádzajúcim výborom a pozývať na 

všetky svoje zasadnutia vedúcich sekcií a pobočiek.  

M. Čambáliková informovala o záujme prof. M. Kanovského pripraviť pre členov SSS pri SAV 

prednášku alebo cyklus prednášok o multivariačnej analýze a jej využití. Z. Kusá ho v mene 

metodologickej sekcie osloví, dohodne s ním termín a ponúkne mu organizačný rámec pre 

uskutočnenie prednášky.  

G. Brutovská informovala o doktorandskej konferencii, ktorú východoslovenská pobočka SSS pri SAV 

pripravuje v novembri 2018 a pozvala prítomných na toto a ďalšie pripravované podujatia. 

V diskusii sa ďalej poukázalo na potrebu venovať osobitný priestor rozpracovaniu uznesení VZ, ktoré 

ukladajú výboru úlohy pre jeho funkčné obdobie a tiež diskusii o ďalších námetoch na program 

činnosti výboru v jeho funkčnom období , napr. možné inovovanie webu SSS pri SAV (doplnenie 

o históriu spoločnosti a ďalšie položky), spracovanie archívu spoločnosti a jeho odovzdanie do 

Ústredného archívu SAV (s možnosťou zapojenia študentov knihovedy a archívnictva v rámci letnej 

praxe) a ďalšie.  

Výbor konsenzuálne prijal ponuku R. Džambazoviča, že na základe uznesení VZ SSS pri SAV 

a podnetov, ktoré dostane od členov výboru vypracuje návrh programu činnosti výboru pre funkčné 

obdobie 2018-2020. Návrh pošle členom výboru v patričnom predstihu pred zasadnutím výboru, na 

ktorom sa prerokuje.   

 Z. Kusá v Rôznom uviedla, že nie je vecný dôvod vyhotovovať dva originály prezenčných listín 

podujatí SSS pri SAV. 

Ďalšie stretnutie výboru SSS pri SAV sa uskutoční 2. 7. 2018 od 15:00 v priestoroch SÚ SAV. Hlavným 

bodom programu bude prediskutovanie a schválenie programu výboru vo funkčnom období 2018 - 

2020.  

 

Bod 8 

M. Čambáliková poďakovala členom výboru sa konštruktívne rokovanie a o 17:30 ukončila 

zasadnutie. 

 

 

V Bratislave 22. 6. 2018 

    Zapísala: Z. Kusá   overil. M. Fero 

 

 

 

Monika Čambáliková 

Predsedníčka SSS pri SAV 


