
 
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV,  

ktoré sa uskutočnilo 16. decembra 2021 

online formovou 

 

Prítomní online:  

G. Brutovská, K. Čukan, R. Džambazovič, P. Guráň, R. Hofreiter, M. Mrva, M. Zeman   

Ospravedlnení:  

R. Bednárik, P. Czirák, D. Gerbery, M. Fero 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie zrealizovaných podujatí 

3. Plánovanie podujatí na rok 2022 

4. Valné zhromaždenie SSS pri SAV 

5. Cena Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu a Cena za najlepšiu sociologickú prácu 

mladého autora 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorili predseda SSS, P. Guráň a podpredseda SSS pri SAV, R. Džambazovič,  ktorí 

privítali prítomných členov a členky výboru, a informovali o návrhu programu zasadnutia. Za 

zapisovateľku zápisnice bola zvolená M. Mrva a za overovateľa P. Guráň. 

 

2. Vyhodnotenie zrealizovaných podujatí 

M. Zeman informoval členov a členky výboru o zrealizovaných podujatiach SSS. Celkovo bolo na 

rok 2021 naplánovaných 17 podujatí, z ktorých sa zrealizovalo 15. Zo schválených 1 370 Eur 



bolo  vyčerpaných cca. 1 100 Eur. Zo štatistík návštevnosti podujatí sa ukazuje, že online, resp. 

hybridná forma zvyšuje účasť na podujatiach. 

M. Zeman upozornil na vzniknutý problém spojený s čerpaním prostriedkov na kúpu USB kľúčov 

– USB kľúče, CD, DVD nosiče a pod. sú totiž klasifikované ako výpočtová technika, na ktorú sa 

nedajú čerpať prostriedky zo zdrojov SSS.  

Výbor jednohlasne schválil správu o zrealizovaných podujatiach. 

 

3. Plánovanie podujatí na rok 2022 

Členovia a členky výboru poverili M. Zemana s rozposlaním výzvy na navrhnutie podujatí na rok 

2022 všetkým vedúcim sekcií SSS, ako aj vedúcim sociologických pracovísk. Výbor sa taktiež 

dohodol, že na najbližšie zasadnutie, ktoré bude 4. februára,  pozve aj vedúcich sekcií . 

Výbor taktiež poveril M. Zemana, aby upozornil organizátorov a  organizátorky podujatí na 

oprávnené položky rozpočtu.  

Poverený: M. Zeman 

Zároveň sa výbor dohodol, že bude iniciovať zmenu pravidiel ohľadne oprávnených výdavkov 

u Rady slovenských vedeckých spoločností SAV. Najmä vzhľadom na pandémiu a na väčší počet 

online podujatí totiž vzniká potreba prefinancovania napr. webkamier, mikrofónov a inej 

techniky, ktorých kúpu zo zdrojov spoločnosti v súčasnosti neumožnia pravidlá.  

Poverení: P. Guráň, M. Zeman 

4. Valné zhromaždenie SSS 

Výbor sa osobitne venoval otázkam valného zhromažďovania (VZ) SSS, ktoré má prebehnúť 

v roku 2022. Členovia a členky sa dohodli, že najvhodnejší by bol termín v júni alebo 

v septembri.  

Určeniu presného termínu VZ sa bude výbor venovať na februárovom zasadnutí. Do 21. januára 

je však potrebné poslať návrhy na tému VZ R. Džambazovičovi.  

Poverení: všetci členovia a členky SSS 

R. Džambazovič navrhol, aby sa na najbližšom VZ bolo zablahoželané aj jubilantom (Matulník, 

Ondrejkovič, Laiferová, ...) 

 

5. Cena Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu   



R. Džambazovič navrhol výboru zmeniť v štatúte Ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu 

sociologickú prácu termín podávania nominácií na 15. február. Výbor s návrhom jednohlasne 

súhlasil.  

 O ostatných záležitostiach týkajúcich sa Ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú prácu 

a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora bude výbor rozhodovať na najbližšom 

zasadnutí.  

 

6. Rôzne 

Členovia a členky výboru diskutovali o možnosti presunutia webovej stránky SSS pod gesciu 

Sociologického ústavu. Návrh bude prezentovaný na VZ spoločnosti. 

K. Čukan informoval členov a členky o prihláške Júlie Milanovej za členku spoločnosti. Výbor 

jednohlasne súhlasil. 

Výbor poveril M. Mrvu s prípravou vianočnej pohľadnice a jej zverejnením na Facebookovej 

stránke spoločnosti. 

Poverená: M. Mrva 

7. Záver 

Predseda SSS pri SAV poďakoval prítomným a uzavrel zasadnutie.  

Najbližší výbor bude 4. februára. 

  

Zapísala: M. Mrva 

Overil: R. Džambazovič 

 

V Bratislave, dňa 20.12.2021 

 


