
Zápisnica z 3. zasadnutia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 2. júla 2018 od 15:00 

v zasadačke FiÚ SAV na Klemensovej 19, Bratislava 

 

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

E. Laiferová, M. Zeman 

Ospravedlnení: P. Czirák, Z. Révészová 

Prizvaný: R. Bednárik  

 

PROGRAM 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola zápisnice z 1. a 2. zasadnutia výboru SSS pri SAV a kontrola uznesení VZ SSS pri SAV 

4. Uznesenia VZ SSS pri SAV a návrh plánu činnosti výboru SSS pri SAV na obdobie 2018-2020  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1 

Zasadnutie výboru o 15:00 otvorila predsedníčka SSS pri SAV M. Čambáliková. Za zapisovateľku bola 

určená Z. Kusá, overovateľom zápisnice R. Hofreiter. 

 

Bod 2 

Program zasadnutia výboru bol schválený. M. Čambáliková zároveň poďakovala všetkým členom 

výboru, ktoré sa podieľali na príprave materiálov na dnešné rokovanie a plnení uznesení a úloh od 

posledného zasadnutia výboru.  

 

Bod 3 

M. Čambáliková konštatovala, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí výboru SSS boli splnené 

(prevzatie agendy predchádzajúceho výboru, podpisové práva k bankovému účtu pre predsedníčku 

a hospodára) alebo sa plnia či budú splnené na tomto zasadnutí výboru (napr. návrh plánu činnosti 

výboru na obdobie 2018-2020 zohľadňujúci uznesenia VZ SSS pri SAV z 23. 5. 2018, ktorý vypracoval 

R. Džambazovič v spolupráci s M. Hofreiterom a E. Laiferovou, bude prerokovaný v nasledujúcom 

bode).  

Uznesenie VZ vykonať audit členskej základne a vyzvať neplatiacich členov k plateniu členského. 

 Prítomný R. Bednárik upozornil na význam početnosti členskej základne vedeckej spoločnosti – závisí 

od nej aj výška pridelenej dotácie. Uviedol, že máme tri kategórie členov: menšinu pravidelne 

platiacich, cca 100 členov, ktorí v priebehu posledných piatich rokov platili členské občasne a rovnaký 

počet členov, ktorí neplatili členské viac ako 5 rokov. Z. Kusá pripomenula, že hoci sa sociológia 

vyučuje na viacerých katedrách, počet aktívnych členov SSS pri SAV je nižší ako pred 30 rokmi, keď 

existovala len jedna katedra sociológie.  

Po diskusii o postupe vykonania auditu a po preskúmaní viacerých možností sa výbor uzniesol takto:  

Výbor SSS 



 zriaďuje pracovnú skupinu pre vykonanie auditu členskej základne v zložení M. Čambáliková, 

R. Džambazovič, M. Fero a Z. Kusá s úlohami:  

a) pripraviť list, ktorým budú oslovení členovia, ktorí sa voči plateniu členského stavali 

pasívne, s výzvou potvrdiť svoj záujem zostať naďalej členom SSS pri SAV a po potvrdení 

záujmu uhradiť členské príspevky ; do listu zakomponovať aj informácie o aktivitách SSS, 

webovej stránke atď. ako aj prosbu o zaslanie mailového kontaktu, ak je to relevantné;  

b) identifikovať v adresári členov SSS tých, ktorým bude list určený – oboje v termíne do 31. 8. 

2018;  

 odporúča po prediskutovaní návrhu listu vo výbore pri jeho zasielaní členom SSS postupovať 

v dvoch krokoch: členov s e-mailovými adresami osloviť najprv elektronicky a až po 

chýbajúcej odozve použiť klasickú poštu rovnako ako v prípade členov, u ktorých sú dostupné 

len poštové adresy. Pri zasielaní klasickej pošty odporúča využiť technickú asistenciu na SÚ 

SAV (pani Štrbavá, pošta zasielaná cez THS).  

 

Uznesenie VZ ukladajúceho výboru zorganizovať v r. 2019 Slovensko-české sociologické dni1 

v Kongresovom centre SAV (Smolenice) 

Výbor prediskutoval termínové možnosti usporiadania  Slovensko-českých sociologických dní v r. 

2019, ich obsahové zameranie (téma: 30. v rokov od novembra 89, okrem konferenčnej časti by sa 

konalo stretnutie výborov oboch spoločností a redakcií časopisov) a po zoznámení sa s podmienkami 

organizovania akcií v Kongresovom centre SAV (nutnosť ohlasovať akcie v minimálne ročnom 

predstihu) poveril Z. Kusú úlohou 

- konzultovať vhodné termíny (máj, október, november 2019) s vedením ČSS (D. Lužný) 

a s vedením Kongresového centra SAV v termíne do 10. júla 2018.  

 

Postup práce na zápisnici z výboru 

M. Čambáliková navrhla pre prípravu zápisníc platiť nasledujúci harmonogram: zapisovateľ po 

kontrole zápisnice overovateľom a predsedníčkou a zapracovaní pripomienok pošle zápisnicu 

ostatným členom výboru. Tí budú mať na prípadné doplnenie/pripomienky tri pracovné dni. 

Nereagovanie sa bude chápať ako súhlas so zápisom. Zapisovateľ potom zapracuje pripomienky 

a finálnu zápisnicu pošle predsedníčke a tajomníkovi na zverejnenie. Doba do publikovania zápisnice 

by nemala presiahnuť sedem pracovných dní.  

 

Bod 4 

M. Čambáliková poďakovala R. Džambazovičovi, R. Hofreiterovi a E. Laiferovej za vypracovanie 

návrhu činnosti Výboru SSS pri SAV. Po rozsiahlej diskusii k jednotlivým bodom návrhu Výbor schválil 

predložený materiál v dopracovaní podľa nižšie uvedených schválených záverov diskusie:  

Ad zámer zlepšiť komunikáciu s členmi SSS pri SAV a zlepšiť informovanie o vedeckom živote 

spoločnosti 

Výbor prediskutoval návrhy predložené v texte plánu či priamo v diskusii a prijal tieto uznesenia:  

                                                           

1 Poznámky zapisovateľky: pôjde už o deviate vedecké podujatie tohto typu, ktoré nemá stály názov (českí 

organizátori ho organizujú pod názvom Česko-slovenské sociologické dni , slovenskí pod názvom Slovensko-

české sociologické dni: http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2176&r=1 



Výbor  

- zriaďuje pracovnú skupinu pre komunikáciu a informovanie o aktivitách spoločnosti v zložení 

R. Džambazovič, M. Fero a R. Hofreiter s úlohami: 

a) navrhnúť a do konca augusta 2018 pripraviť aktualizáciu webu spoločnosti s prepojeniami na 

relevantné sociologické weby a komunikačné médiá (FB skupiny a pod.) 

b) pripraviť návrh ďalších spôsobov ako členov spoločnosti efektívne informovať 

o pripravovaných podujatiach (september 2018) 

c) pripraviť zoznam akademických a iných sociologických pracovísk v SR a návrh listu, ktorým 

budú ich pracovníčky a pracovníci informovaní o činnosti SSS pri SAV a pozvaní k členstvu 

a účasti na vedeckom živote spoločnosti (september 2018).  

 

Výbor ďalej diskutoval o dôležitosti získania najmladšej generácie sociológov – študentov 

magisterského a doktorandského štúdia – pre základný výskum, členstvo v spoločnosti a aktívnu 

účasť na jej podujatiach. Bolo konštatované, že jedným zo spôsobov môže byť obnovenie ceny pre 

začínajúcich sociológov, ku ktorému VZ zaviazalo výbor spoločnosti. Výbor v tejto veci prijal 

nasledujúce uznesenie:  

- Výbor zriaďuje pracovnú skupinu pre zapojenie študentov magisterského a doktorandského 

štúdia sociológie (a príbuzných odborov) do vedeckého života spoločnosti v zložení G. 

Brutovská, R. Džambazovič a R. Klobucký s úlohou navrhnúť vhodné formy získavania 

študentov pre základný výskum, vrátane akcií určených špeciálne pre tieto skupiny bez 

duplikovania už existujúcich programov.  

- Výbor odporúča pracovnej skupine zvážiť inovovanie prihlášky za člena spoločnosti.  

 

Ad Uznesenie VZ o obnovení Ceny pre začínajúcich sociológov (pôvodne Cena A. Štefánka) a bod 5 

Návrhu činnosti Výboru SSS pri SAV pre obdobie 2018 – 2020 

Výbor ocenil spracovanie bodu 5 „Budovanie sociologickej prestíže“, schválil periodicitu udeľovania 

cien (pri príležitosti výročnej konferencie spoločnosti). Výbor uložil  

- rozšíriť návrh v zmysle Uznesenia VZ o cenu pre začínajúcich sociológov. Výbor ďalej  

- poveril E. Laiferovú a R. Klobuckého dopracovaním návrhu. 

  

Ad činnosť sekcií  

Výbor ukladá 

- osloviť sekcie SSS pri SAV a zodpovedných organizátorov už schválených akcií na rok 2018 

s požiadavkou posielať v predstihu informácie o chystaných podujatiach všetkým členom 

spoločnosti: vykoná M. Čambáliková, v termíne, keď bude k dispozícii zaktualizovaný adresár 

členov SSS, ktorý bude možné poskytnúť vedúcim sekcií.    

G. Brutovská pripomenula formálnu existenciu niektorých sekcií, napr. sekcie sociálnej politiky. 

Stanovy SSS pri SAV neupravujú postup výmeny vedenia sekcie, v takom prípade sa odporúča osloviť 

aktuálneho vedúceho sekcie s otázkou, či má záujem viesť naďalej sekciu. Z. Kusá pripomenula, že 

členovia SSS môžu aj individuálne podávať návrhy na podujatia, ktoré môže formálne zastrešiť (pri 

podávanie návrhov na financovanie plánovaných akcií na kalendárny rok) niektorá z aktívnych sekcií – 

v tejto veci je ústretová napr. sekcia metodológie. Výbor túto myšlienku podporil a  



- odporúča propagovať možnosť podávať individuálne návrhy na vedecké podujatia medzi 

členmi SSS a to v náležitom (= trojmesačnom) predstihu pred termínom odovzdania plánu 

akcií na nasledujúci rok.  

Výbor ďalej podporil návrh, aby sa podujatie k jubileu profesora J. Schenka uskutočnilo ešte v tomto 

roku s tým, že náklady na akciu budú uhradené z vlastných zdrojov spoločnosti.  

Bod 5 

V Rôznom E. Laiferová pripomenula termín zasielania príspevkov z výročnej konferencie do 

pripravovaného zborníka – 31. august 2018. Navrhla, aby bol zborník vydaný v tlačenej verzii, 

odhadovaná cena po prieskume by bola okolo 300 eur. Výbor schválil návrh pripraviť aj printovú 

verziu zborníka a jej náklady uhradiť z rezervy SSS pri SAV (z členských príspevkov). 

M. Čambáliková informovala o zmene v autorstve nekrológu, ktorý bude zverejnený na webe SSS pri 

SAV: M. Suríková zaslala nekrológ do redakcie časopisu Sociológia. Na web bude umiestnený 

nekrológ od F. Gála, niekdajšieho ašpiranta J. Pichňu a medailón, ktorý prisľúbila vypracovať E. 

Laiferová. O tejto zmene sa rozhodlo na 2. zasadnutí výboru. 

Z. Kusá predložila prihlášku K. Deákovej (externá doktorandka SÚ SAV, ručitelia Z. Kusá, R. Klobucký) 

za členku SSS pri SAV. Výbor schválil prihlášku a prijal K. Deákovú za členku SSS pri SAV.  

M. Čambáliková pripomenula ponuku M. Kanovského (FSEV UK) urobiť prednášku o multivariačnej 

analýze a odporúčanie kontaktu s vedúcou metodologickej sekcie spoločnosti. G. Brutovská uviedla, 

že M. Kanovského osloví s ponukou, aby vystúpil na akcii východoslovenskej pobočky určenej 

doktorandom.  

G. Brutovská pripomenula potrebu zasielať v predstihu pozvánku s programom zasadnutia výboru, 

ktorá je nutná pre súhlas so služobnou cestou. Z. Kusá a M. Fero pošlú M. Čambálikovej formulár 

oficiálnej korešpondencie SSS. 

Termín nasledujúceho zasadnutia výboru SSS pri SAV bude 25. 9. 2018 od 15:00 hod.  

Bod 6 

M. Čambáliková poďakovala za účasť a o 17:30 ukončila rokovanie. 

 

V Bratislave 3. 7. 2018 

 

Zapísala Z. Kusá       Monika Čambáliková 

Overil R. Hofreiter        predsedníčka SSS pri SAV 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  Uznesenia Výboru SSS pri SAV prijaté na zasadnutí 2. 7. 2018.  

 

Uznesenie č. 1 

Výbor SSS pri SAV zriaďuje pracovnú skupinu pre vykonanie auditu členskej základne v zložení M. 

Čambáliková, R. Džambazovič, M. Fero a Z. Kusá s úlohami:  

a) pripraviť list, ktorým budú oslovení členovia SSS, ktorí sa voči plateniu členského stavali 

pasívne, s výzvou uhradiť členské za roky 2017-2018 a potvrdiť svoj záujem zostať naďalej 

členom SSS a do listu zakomponovať aj informácie o aktivitách SSS, webovej stránke atď. ako 

aj prosbu o zaslanie mailového kontaktu, ak je to relevantné;  

b) identifikovať v adresári členov SSS tých, ktorým bude list určený. Termín plnenia oboch 

úloh 31. 8. 2018;  

 

Uznesenie č. 2.  

Výbor SSS pri SAV odporúča pri zasielaní listu členom (po prediskutovaní jeho návrhu vo výbore) 

postupovať v dvoch krokoch: členov s e-mailovými adresami osloviť najprv elektronicky a až po 

chýbajúcej odozve použiť klasickú poštu rovnako ako v prípade členov, u ktorých sú dostupné len 

poštové adresy. Pri zasielaní klasickej pošty odporúča využiť technickú asistenciu na SÚ SAV (pani 

Štrbavá, pošta zasielaná cez THS).   Termín plnenia: september – november 2018 

 

Uznesenie č. 3 

Výbor SSS pri SAV poveril Z. Kusú úlohou konzultovať vhodné termíny (máj, október, november 2019) 

s vedením ČSS (D. Lužný) a s vedením Kongresového centra SAV v termíne do 10. júla 2018.  

 

Uznesenie č. 4 

Výbor SSS pri SAV Výbor  zriaďuje pracovnú skupinu pre komunikáciu a informovanie o aktivitách 

spoločnosti v zložení R. Džambazovič, M. Fero a R. Hofreiter s úlohami: 

d) navrhnúť a do konca augusta 2018 pripraviť aktualizáciu webu spoločnosti s prepojeniami na 

relevantné sociologické weby a komunikačné médiá (FB skupiny a pod.) 

e) pripraviť návrh ďalších spôsobov ako členov spoločnosti efektívne informovať 

o pripravovaných podujatiach  Termín plnenia: september 2018 

f) pripraviť zoznam akademických a iných sociologických pracovísk v SR a návrh listu, ktorým 

budú informované o činnosti SSS pri SAV a pozvané k členstvu a účasti na vedeckom živote 

spoločnosti  Termín plnenia: september 2018).  

 

Uznesenie č. 5 

Výbor SSS pri SAV zriaďuje pracovnú skupinu pre zapojenie študentov magisterského a 

doktorandského štúdia sociológie (a príbuzných odborov) do vedeckého života spoločnosti v zložení G. 

Brutovská, R. Džambazovič a R. Klobucký s úlohou navrhnúť vhodné formy získavania študentov pre 

základný výskum, vrátane akcií určených špeciálne pre tieto skupiny bez duplikovania už existujúcich 

programov.  Termín plnenia: október 2018? 

Výbor odporúča pracovnej skupine zvážiť inovovanie prihlášky za člena spoločnosti.  

 



Uznesenie č. 6 

Výbor SSS pri SAV Výbor schvaľuje rozšírenie návrhu činnosti  Výboru na obdobie 2018  2020 v bode 5 

„Budovanie sociologickej prestíže“  v zmysle Uznesenia VZ o Cenu pre začínajúcich sociológov. Výbor 

poveruje E. Laiferovú a R. Klobuckého dopracovaním návrhu.  Termín plnenia: do konca roku 2018(?) 

 

Uznesenie č. 7 

Výbor ukladá predsedníčke spoločnosti osloviť sekcie SSS pri SAV s požiadavkou posielať v predstihu 

informácie o chystaných podujatiach všetkým členom spoločnosti: Termín plnenia:  po tom, čo bude 

k dispozícii zaktualizovaný adresár členov SSS, ktorý bude možné poskytnúť vedúcim sekcií.    

 

Uznesenie č. 8 

Výbor odporúča vedúcim sekcií propagovať možnosť podávať individuálne návrhy na vedecké 

podujatia medzi členmi SSS a to v náležitom (= trojmesačnom) predstihu pred termínom odovzdania 

plánu akcií na nasledujúci rok.   Termín plnenia: október – november každoročne 

 

Uznesenie č. 9 

Výbor schválil návrh vydať printovú verziu zborníka z výročnej konferencie SSS pri SAV (23. – 24. 5. 

2018)  a náklady na vydanie (tlač, oponentské posudky) uhradiť z rezervy SSS pri SAV (z členských 

príspevkov). Termín plnenia: do konca roka 2018.  

 

Uznesenie č. 10 

Výbor SSS pri SAV prijíma  K. Deákovú za členku SSS pri SAV. 

 

 


