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Zápisnica z 2. zasadnutia výboru Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, 

ktoré sa uskutočnilo 8. februára 2021 

online formovou 

 

 

Prítomní online:  

G. Brutovská, K. Čukan, R. Džambazovič, D. Gerbery, P. Guráň, R. Hofreiter, M. Fero, M. Mrva, 

M. Zeman   

Ospravedlnení:  

R. Bednárik, P. Czirák  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie o pripravovaných akciách a hlasovanie 

3. Prijímanie nových členov 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda SSS, P. Guráň, ktorý privítal prítomných, informoval o návrhu 

programu zasadnutia, ktorý bol jednohlasne prijatí členkami a členmi Výboru SSS pri SAV. Za 

zapisovateľku zápisnice bola zvolená M. Mrva a za overovateľa R. Džambazovič. 

 

2. Informácie o pripravovaných akciách a hlasovanie  

M. Zeman informoval výbor o navrhovaných akciách SSS na rok 2021, ktorých je celkovo 17. 

Členky a členovia výboru prediskutovali všetky navrhované akcie a sformulovali nasledujúce 

odporúčania: 

– znížiť sumu príspevku z fondu VTS na polovicu oproti žiadanej sume v prípade žiadosti na 

„VIII. Nitrianske sociologické kolokvium: RODINA-MLÁDEŽ-KULTÚRA„, a  
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–  znížiť príspevok z fondu VTS a príspevok z rozpočtu spolupracujúcej VS na polovicu oproti 

žiadanej sume v prípade žiadosti „Vedecká publikácia "Sociológia zdravotníctva - výber z 

diela prof. Jozefa Matulníka" pri príležitosti jeho životného jubilea“.  

Dôvodom odporúčaní na zníženie je v oboch prípadoch neproporčne vysoká žiadaná suma 

a neštandardný charakter akcií. 

Výbor zároveň poverili P. Guráňa, aby požiadal navrhovateľku a navrhovateľa týchto dvoch 

akcií, Doc. PhDr. Ondreja Štefaňaka, PhD. a Mgr. Silviu Capíkovú, PhD., aby poskytli 

podrobnejší opis akcií a nákladov. 

   Poverený: P. Guráň 

S ostatnými návrhmi akcií výbor jednohlasne súhlasil.  

Výbor poveril M. Zemana o zabezpečenie potrebných podpisov a doručenie návrhu rozpočtu 

Rade slovenských vedeckých spoločností (RSVS). 

       Poverený: M. Zeman 

Výbor taktiež navrhol, aby sa v budúcnosti upresnil návod na vyplnenie žiadosti o príspevok 

na realizáciu akcií SSS. 

 

3. Prijímanie nových členov 

R. Džambazovič informoval členky a členov výboru, že boli doručené dve žiadosti o členstvo 

v SSS pri SAV. Jedná sa o žiadosť doktorandky a doktoranda Katedry sociológie FiF UK v 

Bratislave. Výbor jednohlasne súhlasili so schválením týchto žiadostí. 

Výbor sa dohodol, že o schválení žiadosti bude žiadateľku a žiadateľa informovať 

prostredníctvom e-mailovej správy.  

          Poverená: M. Mrva 

M. Mrva podotkla, že do formulára žiadosti o členstvo je potrebné doplniť súhlas so 

spracovaním osobných údajov. R. Džambazovič k tomu dodal, že takto doplnenú žiadosť 

bude potrebné zverejniť na webe spoločnosti a je nutné aktualizovať údaje na prihláške 

o členstvo v SSS pri SAV. 

         Poverení: M. Mrva, M. Fero  

 

Výbor sa taktiež dohodol, že po schválení programu akcií na rok 2021 RSVS pošle plán akcií 

všetkým členkám a členom spoločnosti a zároveň ich vyzve k zaplateniu členského príspevku. 

Výbor sa na podnet M. Mrva taktiež dohodol, že na web sa doplní informácia o tom, že pri 

platbe členského príspevku majú členovia a členky spoločnosti do kolónky „Informácia pre 

príjemcu“ uviesť meno, priezvisko a rok(y), na ktoré sa platba vzťahuje. 

Poverený: M. Fero 
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4. Rôzne  

Výbor sa dohodol, že bude monitorovať účasť členiek a členov spoločnosti na 

medzinárodných sociologických konferenciách ESA a ISA. 

Poverení: všetci členovia  

Výbor sa dohodol, že sa zriadi pracovná skupina poverená sprehľadnením a vylepšením 

webovej stránky spoločnosti, ktorej členmi budú: R. Džambazovič, R. Hofreiter, M. Fero a M. 

Mrva. Prvé stretnutie sa online formou sa uskutoční 17.2. o 17:00 hod. 

Poverený: R. Džambazovič 

 

5. Záver 

Výbor sa dohodol, že najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční 8.3. o 17:00 online formou. 

Predmetom zasadnutia bude okrem iného prediskutovanie cieľov, plánov a priorít SSS. 

 

Zapísala: 

Marianna Mrva 

 

Overil: 

Roman Džambazovič 


