
Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV 
 

 Valné zhromaždenie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV sa koná každé dva roky a a volí sa na 
ňom nový výbor. Tento rok bolo valné zhromaždenie 25. februára v Trnave. Zúčastnilo sa ho 47 hlasujúcich 
členov. Podľa stanov SSS sa po polhodine čakania stalo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.  
 Správu o činnosti SSS v rokoch 2002-2004 predniesol odstupujúci predseda Ján Sopóci. Správu 
o hospodárení predniesol v zastúpení neprítomnej hospodárky Sylvii Capíkovej Jozef Matulník a revíznu správu 
predniesla Ľudmila Mistríková. Konštatovala, že hospodárenie SSS je v poriadku.  
 Diskusia sa zamerala najmä na otázky pôsobenia spoločnosti v nastávajúcom období a premietla sa do 
prijatého uznesenia z valného zhromaždenia. V diskusii zaznel i návrh Rastislava Bednárika, aby účastníci 
valného zhromaždenia prijali stanovisko k súčasnému stavu našej spoločnosti a nedostatkom a adresovali ho 
štátnym orgánom. Tento návrh vyvolal živú diskusiu, získal podporu časti účastníkov, ale nakoniec nebol 
valným zhromaždením prijatý.  
 Valné zhromaždenie na základe diskusie a podľa návrhov návrhovej komisie, ktoré predniesol Peter 
Ondrejkovič, odhlasovalo tieto uznesenia: 
 
I. Všeobecne 
1. Usilovať sa o rast odbornosti, zachovávať etické princípy vedeckej a odbornej práce a prispievať k rastu 

imidžu sociológie v každodennom živote. 
2. Usilovať sa o zvýšenie angažovanosti a podielu sociológie na riešení sociálnych a ekonomických problémov, 

spoločensky nežiaducich javov a na pripravenosť sloven-skej spoločnosti na vstup do EÚ a na najvážnejšie 
ohrozenia upozorňovať decízne orgány. 

3. Usilovať sa o skvalitnenie pregraduálnej i postgraduálnej prípravy sociológov ako jednu z významných 
podmienok rozvoja sociológie v sústave spoločenských vied a v tejto súvislosti uvažovať o zriadení sekcie 
výučby sociológie na vysokých a stred-ných školách. 

4. Usilovať sa o väčší prienik základných sociologických poznatkov do jednotlivých pro-fesií, ktoré významne 
ovplyvňujú život našej spoločnosti. 

5. Usilovať sa o výrazný nárast metodologickej kompetencie sociológov. 
6. Usilovať sa o intenzívnu spoluprácu všetkých sociologických pracovísk a pomáhať pri rozvoji SÚ SAV 

a sociologických pracovísk na vysokých školách, pomáhať časopisu Sociológia a Sociologický zápisník, ako 
i ďalším sociologickým pracoviskám. 

 
II. K práci SSS 

1. Prácu sekcií považovať naďalej za základnú zložku odborného života SSS. Podujatia, ktoré 
jednotlivé sekcie organizujú, sprístupňovať všetkým členom SSS, čo je podmie-nené predovšetkým 
vzájomnou kvalitnejšou informovanosťou. 

2. Valné zhromaždenie odporúča sekciám: 
- organizovať podujatia i v spolupráci s inými vedeckými spoločnosťami, vysokými ško-lami, vládnymi, 

regionálnymi i mimovládnymi organizáciami, osobitne z príbuzných vedných odborov (sociálna filozofia, 
sociálna psychológia, sociálna pedagogika, sociál-na antropológia, právo a i.), 

- pravidelne informovať o svojich podujatiach širšiu odbornú verejnosť, a to pred ich uskutočnením, ako 
i o výsledkoch podujatí v podobe recenzných správ. Na tieto účely využívať tak časopis Sociológia 
a Sociologický zápisník, ako i ďalšie prostriedky masovej komunikácie. 

3. Valné zhromaždenie SSS odporúča svojim členom na stránkach Sociologického zá-pisníka 
informovať o riešených, resp. vyriešených úlohách vedeckého výskumu. 

4. Valné zhromaždenie ukladá novozvolenému výboru SSS:  
- uskutočňovať stretnutia s vedúcimi sekcií a postupne zaraďoval do programu svojho rokovania 

i problematiku ich práce, 
- skvalitniť prijímanie a evidenciu členov SSS, zoznam členov uverejniť v Socio-logickom 

zápisníku, 
- vyzvať Katedru sociológie FFUK a redakciu časopisu Sociológia, aby dopracovali štatút súťaže 

o Cenu Antona Štefánka tak, aby sa stala atraktívnou i pre študentov a absolventov (diplomatov) 
štúdia sociológie, 

- v spoluprácu so sekciami získavať finančné prostriedky a zriadiť „živú“ internetovú stránku SSS, 
ktorá by prispela k zvýšeniu informovanosti, integrácie a aktivizácie členov SSS, 

- zriadiť Sekciu sociológie masovokomunikačných prostriedkov SSS, 
- prijať záväzné pravidlá kontroly hospodárenia SSS. 

 



Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí - zvolilo nový výbor v zložení: 
Rastislav Bednárik, Dilbar Alijevová, Jozef Matulník, Peter Ondrejkovič, Ladislav Machá-ček, Karol Čukan, 
Ivan Chorvát, Margita Minichová a Mária Suríková, 
zvolilo revíznu komisiu v zložení: 
Oľga Plávková, Milan Zeman 
schválilo revíznu správu o hospodárení SSS v rokoch 2002 a 2003. 
 
 Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí 5. marca 2004 zvolil za predsedu Jozefa Matulníka, za 
podpredsedu Rastislava Bednárika, za tajomníčku Máriu Suríkovú a za hospodárku Margitu Minichovú. 
 

Jozef Matulník 
 


