
Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre 
politické vedy pri SAV

Dňa 5. apríla 2017 sa uskutočnilo na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťa-
hov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre 
politické vedy pri Slovenskej akadémii vied. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia politologických 
pracovísk z celého Slovenska. Zvolanie valného zhromaždenia (VZ) malo za cieľ obnoviť po 
siedmich rokoch činnosť Slovenského združenia pre politické vedy (SZPV). Tento „reštart“ na-
šiel veľmi pozitívny ohlas, čo len svedčí o tom, že v politologickej obci je živý záujem o vzájom-
né sieťovanie, spoluprácu a fungovanie v rámci spoločnej platformy. 

Treba podotknúť, že pred zvolaním VZ sa uskutočnilo v Bratislave ešte prípravné stretnutie, 
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých katedier a ústavov. Okrem dohody na termíne 
VZ nastala zhoda v tom, že stanovy SZPV, ktoré pochádzajú ešte z 90. rokov, sú nedostatočné 
a nevyhovujú súčasným podmienkam, takže si vyžadujú komplexné prepracovanie. Pripomien-
ky jednotlivých pracovísk mohli zasielať členovia prípravného výboru ešte pred konaním samot-
ného valného zhromaždenia. 

Stanovy združenia sa stali hlavným bodom programu VZ, na ktorom sa prediskutovali pí-
somne predložené návrhy i návrhy priamo predložené v rozprave. Zasadnutie viedla Mgr. Aneta 
Világi, PhD., z Katedry politológie FF UK v Bratislave. Medzi niektoré zmeny v stanovách patrí 
doplnenie anglického názvu a spresnenie sídla SZPV o aktuálnu adresu, ktorou je Gondova 2, 
814 99 Bratislava, boli doplnené ciele a zoznam činností združenia, taktiež sa upravili jednotlivé 
vnútorné orgány SZPV, spôsob ich kreovania a fungovania. Podľa nových stanov sa VZ bude 
schádzať s ročnou periodicitou s miestom konania určeným podľa rotačného princípu. Zároveň 
VZ schválilo návrh o kreovaní výboru spôsobom, že polovica členov bude menovaná politolo-
gickými pracoviskami s imperatívnym mandátom a polovica členov výboru bude volená valným 
zhromaždením. Bol tiež prijatý návrh o ponechaní voľby funkcionárov výboru – jeho predsedu 
a podpredsedov – plne v kompetenciách výboru, ktorý si ich bude vyberať spomedzi seba. Ko-
rešpondenčný spôsob vzájomnej komunikácie medzi orgánmi SZPV a členskou základňou bol 
v stanovách na všetkých miestach nahradený pružnejšou a rýchlejšou formou elektronickej pošty 
prostredníctvom mailov. Ďalej sa prediskutovali zmena a doplnenie úpravy možnosti získania 
členstva v SZPV, alternatívy charakteru SZPV, jej otvorenosti či prípadného stavovského cha-
rakteru organizácie, problematika príbuzných odborov i kolektívneho a individuálneho členstva. 
Predmetom debaty bola aj výška ročného členského poplatku, ktorá sa stanovila  na 10 eur ročne, 
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pričom po novom sa právo člena SZPV voliť a byť volený do orgánov SZPV bude viazať na 
úhradu členského. Valné zhromaždenie schválilo návrh päťčlenného dočasného výboru, ktorého 
členmi sa stali Michal Círner (PU v Prešove), Gabriel Eštok (UPJŠ v Košiciach), Peter Ondria 
(UMB v Banskej Bystrici), Jana Sivičeková (ÚPV SAV), Aneta Világi (UK v Bratislave), Jaro-
slav Mihálik (UCM v Trnave) a Tomáš Jahelka (TU v Trnave). 

Valné zhromaždenie hlasovaním zaviazalo dočasný Výbor SZPV, aby zaregistrovalo nové 
stanovy združenia v znení ich konsolidovanej verzie tak, ako bola prijatá na valnom zhromažde-
ní. Zároveň zaviazalo dočasný výbor, aby po ukončení registrácie nových stanov zvolal mimo-
riadne valné zhromaždenie, a to najneskôr do konca septembra 2017. Na mimoriadnom zasad-
nutí budú podľa nového znenia stanov obsadené všetky orgány a funkcie v rámci SZPV, aby tak 
združenie mohlo začať svoju riadnu činnosť. Aktívne a pasívne volebné právo by na najbližšom, 
mimoriadnom VZ mali mať už iba preregistrovaní členovia s uhradeným členským poplatkom. 
Včas budú poslané i pokyny k tomuto kroku. Registrovať sa za člena SZPV možno stále, a to na 
kontaktnej mailovej adrese SZPV zdruzenie.szpv@gmail.com. 

Michael Augustín
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