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

ktoré sa uskutočnilo 17. septembra 2020 

na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave (miestnosť č. 515, 14:45 hod.)  

 

 

Prítomní:  

G. Brutovská (členka Výboru SSS pri SAV), K. Čukan (člen Výboru SSS pri SAV), R. Džambazovič 

(člen Výboru SSS pri SAV), D. Gerbery (člen Výboru SSS pri SAV, pripojený on-line), P. Guráň 

(člen Výboru SSS pri SAV), R. Hofreiter (člen Výboru SSS pri SAV, pripojený on-line), M. Mrva 

(členka Výboru SSS pri SAV), M. Zeman (člen Výboru SSS pri SAV)    

Ospravedlnení:  

R. Bednárik (člen Revíznej komisie SSS pri SAV), P. Czirák (člen Revíznej komisie SSS pri SAV), 

M. Fero (člen Výboru SSS pri SAV) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľby 

3. Diskusia o uzneseniach Valného zhromaždenia SSS pri SAV 

4. Diskusia o realizácii plánovaných akcií 

5.  Rôzne  

 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril R. Džambazovič, ktorý privítal prítomných a informoval o návrhu 

programu zasadnutia, ktorý bol následne schválený.  

 

2. Voľby   

K. Čukan navrhol uplatniť verejný spôsob hlasovania vo voľbách (dôvod – ťažkosti pri 

technickom zabezpečení tajného hlasovania v prípade členov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia 

on-line).  Návrh bol členmi Výboru SSS pri SAV (ďalej Výbor) prijatý.   
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Po návrhoch viacerých kandidátov za predsedu SSS pri SAV a následnej diskusii prijal  

kandidatúru PhDr. Peter Guráň, CSc., ktorého členovia Výboru jednohlasne zvolili za 

predsedu SSS pri SAV.  

Podpredsedom sa stal R. Džambazovič, tajomníčkou M. Mrva a hospodárom M. Zeman. 

 

3. Diskusia o uzneseniach Valného zhromaždenia SSS pri SAV 

 

Valné zhromaždenie SSS pri SAV (ďalej VZ SSS) zriadilo na návrh R. Džambazoviča a P. Guráňa 

novú sekciu SSS pri SAV – sekciu sociológie rodiny. Výbor poveril R. Džambazoviča, aby 

zabezpečil všetky úkony na sfunkčnenie sekcie sociológie rodiny a informoval 

o zrealizovaných krokoch na najbližšom zasadnutí Výboru.  

Poverený: R. Džambazovič  

 VZ SSS uložil Výboru SSS zmeniť štatút Ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú 

prácu a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora článok 4, bod 3 takto:  

„Cena za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora sa udeľuje autorovi so slovenskou 

štátnou príslušnosťou, alebo autorovi, ktorý dlhodobo vedecky pôsobí na Slovensku a ktorý 

v roku publikovania diela dovŕšil najviac 35 rokov. Môže ísť i o mladého slovenského autora, 

ktorý pôsobí v zahraničí.“ 

Výbor SSS zmení predmetné znenie v doterajšom štatúte ceny. 

Poverení: G. Brutovská, M. Fero 

VZ SSS odporučilo sprehľadniť webovú stránku spoločnosti (http://www.sociologia.eu.sk/). 

Do budúceho zasadnutia Výboru jeho členovia/členky pripravia návrhy a možný spôsob ich 

realizácie. 

Poverení: všetci členovia Výboru SSS pri SAV 

VZ SSS odporučilo usporiadať plánovanú konferenciu venovanú problematike sociologickej 

teórie. Výbor sa bude daným odporúčaním zaoberať v prípade zlepšenia situácie súvisiacej 

ohľadne COVID-19, resp. v prípade dlhodobého pretrvávania súčasného stavu bude hľadať 

alternatívne možnosti. 

4. Diskusia o realizácii plánovaných akcií SSS pri SAV 

Výbor navrhol osloviť vedúcich sekcií, resp. zodpovedných členov SSS pri SAV, ktorí plánovali 

akcie a požiadali ich o informácie ohľadne možností zreálnenia plánovaných akcií. 

Poverený: M. Zeman 

5. Rôzne  

Výbor navrhuje vyhodnotiť prvý ročník Ceny Alexandra Hirnera za najlepšiu sociologickú 

prácu a Ceny za najlepšiu sociologickú prácu mladého autora a v prípade potreby pripraviť 

návrh možných zmien. 
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Poverená: G. Brutovská 

Členovia a členky Výboru pripravia a na budúcom stretnutí Výboru prediskutujú plán 

činnosti, ciele a priority SSS pri SAV na ďalšie obdobie a možné stratégie ako ich naplniť. 

Poverení: všetci členovia Výboru SSS pri SAV    

Výbor súhlasil s návrhom zriadiť Facebookovú stránku SSS pri SAV.  

Poverená: M. Mrva 

Všetkým členom SSS pri SAV bude zaslané prostredníctvom emailu informácia o zložení 

Výboru a členoch Revíznej komisie SSS pri SAV a zápisnica z prvého zasadnutia Výboru. 

Poverení: P. Guráň, M. Mrva a M. Zeman 

Vytvorí sa emailová adresa SSS pri SAV a skupinová emailová adresa členov Výboru 

a Revíznej komisie SSS pri SAV. 

Poverená: M. Mrva 

Aktualizujú sa emailové adresy a telefónne čísla členov Výboru. 

Poverený: R. Džambazovič 

Na internetovej stránke SSS pri SAV budú sprístupnené aktuálne informácie o novom Výbore 

SSS pri SAV, zápisnica z prvého stretnutia Výboru a aktualizuje sa prihlasovací formulár za 

člena/členku SSS pri SAV. 

Poverení: R. Džambazovič, M. Fero  

Ďalšie stretnutie Výboru SSS pri SAV sa uskutoční v novembri. Miesto a dátum budú 

upresnené neskôr. 

 

Zapísal: 

Roman Džambazovič 

 

Overil: 

Roman Hofreiter 


