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

ktoré sa uskutočnilo 8. marca 2021 

online formovou 

 

 

Prítomní online:  

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

Ospravedlnení:  

R. Bednárik, P. Czirák, D. Gerbery 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh novej webovej stránky SSS pri SAV 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Otvorenie  

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

programu zasadnutia. Za zapisovateľku zápisnice bola zvolená M. Mrva a  za overovateľa R. 

Džambazovič. 

 

2. Návrh novej webovej stránky SSS  

R. Džambazovič informoval členky a členov výboru, že „mikrotím“ (v zložení Mrva, 

Džambazovič, Fero, Hofreiter) poverený prípravou návrhu novej webovej stránky SSS sa 

stretol dvakrát a pripravil návrh novej webovej stránky. Tento návrh, ktorý tvorí Prílohu tejto 

zápisnice, predstavila ostatným členom a členke výboru M. Mrva.  

Výbor schválil navrhnutú základnú štruktúru webu. 

P. Guráň navrhol výboru, aby sa v rámci schválenej štruktúry rozšíril obsah webovej stránky 

s čím výbor súhlasil a dohodol sa, že pripraví návrh na rozšírenie obsahu.  

Poverení: všetky členky a členovia výboru 
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K. Čukan navrhol, aby informácie o sekciách na novom webe boli skonzultované aj 

s vedúcimi sekcií, s čím výbor súhlasil.  

 

Výbor ďalej diskutoval o možnostiach financovania vytvoriť nového webu. R. Džambazovič a 

M. Mrva navrhli, aby výbor našiel dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku pre túto úlohu. G. 

Brutovská počas zasadnutia oslovila S. Brutovského, ktorý zváži ponuku.  

P. Guráň navrhol preveriť finančné možnosti spoločnosti a R. Hofreiter ponúkol, že urobí 

prieskum cien tvorby webstránok. 

Poverený: R. Hofreiter 

Výbor ďalej diskutoval o návrhu nahradenia loga spoločnosti novým, ktoré by odzkadlilo 

hodnoty SSS. R. Džambazovič navrhol, aby členovia výboru naformulovali kľúčové slová, 

ktoré má podľa nich nové logo stelesniť. 

Poverení: všetky členky a členovia výboru 

 

3. Rôzne  

R. Bednárik prostredníctvom mailu upozornil výbor, že z webu chýbajú zápisnice z 

posledných dvoch zasadnutí výboru. M. Fero ponúkol, že ich zverejní na základe podkladov 

od M. Mrva a taktiež že doterajšie zápisnice zverejnené na webovej stránke vo wordovskom 

formáte nahradí .pdf formátom zápisníc. 

Poverení: M. Mrva a M. Fero 

Výbor ďalej diskutoval o možnostiach vydania stanovísk v spoločensky diskutovaných 

otázkach, ako napr. návrh nového zákona o vysokých školách 

 

4. Záver 

Predseda výboru P. Guráň poďakoval všetkým za účasť. 

Výbor sa dohodol, že najbližšie zasadnutie zorganizuje operatívne po tom, ako bude 

doručené vyjadrenie RSVS ohľadne schválených finančných prostriedkov. 

 

Zapísala: Marianna Mrva 

Overil: R. Džambazovič 

 

V Bratislave, dňa 15.3.2021 



Príloha 1 

Návrh mapy webovej stránky SSS 

 

Predkladatelia: Roman Džambazovič, Martin Fero, Roman Hofreiter, , Marianna Mrva  

 

Všeobecné východiská: 

- vytvoriť webstránku, ktorej obsah je aktuálny a logicky usporiadaný a ktorej dizajn je 

prehľadný, moderný a odzrkadľuje novú vizuálnu identitu spoločnosti   

- aktualizovať logo spoločnosti v súlade s novou vizuálnou identitou 

 

Hlavná stránka  

- aktuality (naozaj aktuálne) 

- kalendár podujatí na centrálnom mieste 

- ceny 

O nás  

- poslanie, ciele 

- história (poprosíme dr. Laiferovú) 

- organizačná štruktúra 

- spôsob fungovania 

- stanovy – výňatok + celé na stiahnutie 

- etický kódex 

- uznesenia valných zhromaždení (buď tu alebo pod Výbor) 

- správy predsedu (buď tu alebo pod Výbor) 

Sekcie 

- zjednotiť info o sekciách – krátke info o zameraní sekcie 

- vedúci/vedúca sekcie + kontakt 

- podujatia sekcie 

- archív podujatí sekcie 

Konferencie/semináre/aktivity  

- aktuálne 

- archív udalostí „ukrytí” pod „harmonikou” 



Ocenenia 

- ceny 

- podmienky prihlasovania 

- ocenení 

Členstvo  

- podmienky členstva – výňatok zo stanov 

- prihlasovací formulár  

- členský príspevok – info: ako, kde, kedy, koľko zaplatiť 

- členská základňa – počet členov 

Výbor 

- zloženie 

- zápisnice zo zasadnutí aktuálneho výboru 

- archív zápisníc 

 

Publikácie 

- zborníky z konferencií 

- knižné publikácie, atď. ktoré vynikli vďaka SSS pri SAV 

- archív spravodajcov 

Pracoviská 

- krátke info (jednotne pre všetky) a preklik na ich stránku 

Kontakt  

- poštová a mailová adresa 

- mapa, kde sa nachádzame 

 

ENG 

- Krátke info o spoločnosti v angličtine 

 

všetky zavesené dokumenty okrem prihlášky majú byť v Pdf! 

odkaz na Facebookovú stránku 

 



V Bratislave dňa 8.3.2021 


