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 1. Úvod                                                                 

  

 kto sme 

 Slovenská asociácia sociálnych antropológov (v skratke SASA) vznikla 

v januári 2007 a bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

14. 2. 2007 ako občianske združenie v súlade so zákonom č. 80/1990 Z.z. o 

združovaní občanov. Jej zakladajúcimi členmi boli Martin Kanovský, Juraj 

Podoba, Zuzana Búriková, Alexandra Ďurčová a Katarína Stoláriková. SASA 

združuje profesionálnych sociálnych antropológov, odborníkov z iných oblastí, 

ktorí sa o sociálnu antropológiu zaujímajú, študentov sociálnej antropológie a 

príbuzných disciplín, ako aj všetkých záujemcov o sociálnu a kultúrnu 

antropológiu zo Slovenska i zahraničia. SASA má ambíciu byť všeobecne 

rešpektovaným profesijným združením, ktoré bude všestranne napomáhať 

rozvíjanie antropológie ako vedy, zastupovať záujmy svojich členov i disciplíny 

ako celku, a zároveň aj združením záujemcov o túto oblasť sociálnych vied.  

 

 naše ciele 

 Hlavnými cieľmi Slovenskej asociácie sociálnych antropológov je 

združovať profesionálov, študentov a záujemcov o sociálnu a kultúrnu 

antropológiu, zastupovať záujmy svojich členov a disciplíny ako celku voči 

verejnosti, štátnym a iným verejným orgánom, podporovať verejnú 

prednáškovú a popularizačnú činnosť, podporovať a napomáhať rozvíjanie 

vedeckého výskumu v oblasti sociálnej a kultúrnej antropológie, metodicky 

pomáhať pri výučbe sociálnej a kultúrnej antropológie na všetkých stupňoch 

vzdelávania, ako aj vydávať vlastné publikácie v oblasti sociálnej a kultúrnej 

antropológie. 
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       2. Organizačná štruktúra SASA                           

 

 predseda 

 Predseda SASA je štatutárnym orgánom SASA, reprezentuje SASA 

navonok a je oprávnený konať v jej mene. Predsedom SASA na obdobie 2008 – 

2012 bol zvolený: 

Martin Kanovský, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

 

 rada 

Rada SASA je výkonným orgánom SASA. Schádza sa raz mesačne. 

Členmi Rady SASA na obdobie 2008 – 2012 boli zvolení: 

Zuzana Búriková, Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied 

Juraj Buzalka, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

Tatiana Bužeková, Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied 

Alexandra Ďurčová, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

Michaela Ferencová, Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied 

Gabriela Kiliánová, Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied 

Andrej Mentel, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

Alexander Mušinka, Výskumné centrum Prešovskej univerzity 

Juraj Podoba, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied 

Veronika Rybanská, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

Helena Tužinská, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická  

fakulta, Univerzita Komenského 
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 revízorka 

 Revízorka SASA je kontrolným orgánom SASA a dozerá na hospodárenie 

SASA. Revízorkou SASA na obdobie 2008 – 2012 bola zvolená: 

Katarína Stoláriková, Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

 

 komisie 

 Komisie SASA sa priamo podieľajú na napĺňaní činnosti SASA a 

organizačne ju zabezpečujú. Členom komisie môže byť ktorýkoľvek člen SASA. 

V roku 2008 pôsobili v rámci SASA tieto komisie: 

 

Komisia pre etiku (predsedníčka Zuzana Búriková do 31. 5. 2008, od 1. 6. 

2008 Michaela Ferencová) 

Komisia pre výučbu sociálnej antropológie (predseda Martin Kanovský) 

Komisia pre výskum (predseda Juraj Podoba) 

Grantová komisia (predseda Juraj Buzalka) 

Komisia pre edičnú činnosť (predsedníčka Tatiana Bužeková) 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie (predsedníčka Katarína Stoláriková) 

Volebná a prijímacia komisia (predseda Peter Hlohinec) 

 

 odborné sekcie 

 Odborné sekcie SASA vznikajú na návrh najmenej 10 členov SASA, ktorí 

sa chcú venovať určitej téme. Členovia SASA zatiaľ navrhli tieto odborné sekcie: 

 

Sekcia kognitívnej a evolučnej antropológie (garant Martin Kanovský) 

Sekcia politickej a ekonomickej antropológie (garant Juraj Buzalka) 

Sekcia vizuálnej antropológie (garant Andrej Mentel) 
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 členstvo 

 K 31. 12. 2008 mala Slovenská asociácia sociálnych antropológov 79 

riadnych členov a 4 čestných členov. Pokiaľ ide o riadnych členov, z celkového 

počtu 79 je 48 žien a 31 mužov. Z členov SASA je 43 študentov bakalárskeho 

alebo magisterského štúdia, 12 študentov doktorandského štúdia.  

 

 3. Aktivity a podujatia SASA 

 

 1. valné zhromaždenie 

 Prvé valné zhromaždenie SASA sa konalo v dňoch 6. - 7. apríla 2008 

v obcí Píla pri Častej. Na tomto valnom zhromaždení sa zúčastnilo 59 členov 

z vtedajšieho počtu 71, čiže viac než štyri pätiny členov. Toto valné 

zhromaždenie zvolilo orgány SASA (predseda, revízorka, rada) na štvorročné 

obdobie, a schválilo organizačnú štruktúru SASA (komisie a odborné sekcie).  

 

 inauguračné prednášky čestných členov v roku 2008 

 Čestnými členmi SASA sa môžu stať po schválení Valným zhromaždením 

významné osobnosti antropológie v medzinárodnom meradle. Každý čestný člen 

SASA po svojom menovaní prednesie inauguračnú prednášku na Slovensku pre 

členov SASA i pre verejnosť. V roku 2008 členovia SASA na Univerzite 

Komenského v Bratislave využili svoju účasť na projekte Excelentná univerzita, 

ktorý udelila Európska komisia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu 

Univerzite Komenského a pozvali svetoznáme osobnosti. 
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profesor MAURICE F. E. BLOCH 

London School of Economics and Political Science 

 
 

inauguračná prednáška 

WHAT IS SOCIAL ANTHROPOLOGY FOR? 

9. apríla 2008 v Bratislave 

 

 
Maurice Bloch je jedným z najvýznamnejších svetových antropológov  
súčasnosti; zaoberal sa ideológiou, rituálom a jazykom, v súčasnosti sa 
zameriava na kombinovanie prístupov kognitívnej psychológie a antropológie. 
Prednáša na najprestížnejších univerzitách v USA, Veľkej Británii, Francúzsku, 
Švédsku, Belgicku; je Fellow of the British Academy. Medzi jeho 
najvýznamnejšie knihy patria Essays on Cultural Transmission (Oxford: 
Berg 2005); How We Think They Think: Anthropological Approaches to 
Cognition, Memory, Literacy (Oxford: Westview 1998); Prey into Hunter: 
The Politics of Religious Experience (Cambridge: Cambridge University 
Press 1992); Ritual, History, and Power: Selected Papers in 
Anthropology (London: Athlone 1989). 
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profesor CHRIS D. KNIGHT 

University of East London 

  

 

inauguračná prednáška 

RITUAL AND EVOLUTION 

26. apríla 2008 v Bratislave 

 

 

Chris Knight patrí k svetovo uznávaným odborníkom na vznik a evolúciu 
jazyka a symbolickej kultúry. Jeho hlavným dielom, ktoré vyvolalo mimoriadny 
ohlas, je kniha Blood Relations (London & New Haven: Yale University Press, 
1995). V súčasnosti súma úlohu rituálu a sociálnych koalícií pri vzniku jazyka 
a kultúry. Je hlavným editorom prestížnej série publikácií o evolúcii jazyka 
Approaches to the Evolution of Language (Cambridge University Press 
1998, 2000) 
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profesor ADAM KUPER 

Brunel University in West London 

 

 

inauguračná prednáška 

THE ORIGINAL SIN OF ANTHROPOLOGY 

28. mája 2008 v Bratislave 

 

 

Adam Kuper je Fellow of the British Academy a jednou z vedúcich osobnosti 
britskej sociálnej antropológie. Venuje sa najmä dejinám a kritickej 
interpreetácii antropologického myslenia. Medzi jeho početné a vplyvné knihy 
patria Wives for Cattle: Bridewealth and Marriage in Southern Africa 
(London: Routledge 1982), The Invention of Primitive Society: 
Transformations of an Illusion (London: Routledge 1988), The Chosen 
Primate: Human Nature and Cultural Diversity (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press 1994), Anthropology and Anthropologists: The 
Modern British School (London: Routledge 1996), Culture: The 
Anthropologists' Account (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 
1999) 
 



 10 

profesor HARVEY WHITEHOUSE 

University of Oxford 

 

 

inauguračná prednáška 

MODES OF RELIGIOSITY: A COGNITIVE EXPLANATION 

10. septembra 2008 v Bratislave 

 

 

Harvey Whitehouse je riaditeľom Inštitútu sociálnej antropológie Univerzity v 
Oxforde a členom Magdalen College. V Oxforde vedie aj novozaložené Centrum 
antropológie a mysle. Patrí medzi najvýznamnejších svetových odborníkov na 
výskum kognitívnych a sociálnych základov náboženstva. Medzi  jeho knihy 
patria Modes of Religiosity: A Cognitive Theory of Religious 
Transmission (Walnut Creek: Altamira Press 2004), Arguments and Icons: 
Divergent Modes of Religiosity (Oxford: Oxford University Press 2000), 
Inside the Cult: Religious Innovation and Transmission in Papua New Guinea 
(Oxford: Oxford University Press 1995).  
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 semináre a diskusie  

 Okrem inauguračných prednášok čestných členov SASA uporiadali 

členovia SASA množstvo ďalších podujatí, predovšetkým prednášky pre 

študentov i verejnosť, semináre pre doktorandov a mladších vedeckých 

pracovníkov. Tieto prednášky a semináre viedli prednášatelia z prestížnych 

svetových univerzít, pričom väčšina z nich bola tiež organizovaná v rámci 

projektu Excelentná univerzita pracovníkmi Univerzity Komenského. 

 

         

 

31. marca 2008 
Anthony GOOD 
The University of Edinburgh 
seminár pre doktorandov: 
The Role of Anthropologists as Expert Witnesses in Asylum Appeals 

 

1. apríla 2008 
Anthony GOOD 
The University of Edinburgh 
prednáška pre doktorandov a veerejnosť: 
The Uses of „Cultural“ Evidence in Asylum Appeals 

 

7. apríla 2008  
Maurice BLOCH 
London School of Economics 
prednáška pre študentov: 
Why Study Social Anthropology?  
Between Therory and Fieldwork 
 

 
8. apríla 2008  
Maurice BLOCH 

London School of Economics 
seminár pre doktorandov: 

Where Did Anthropology Go? Or the Need for "Human Nature" 
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29. mája 2008  
Adam KUPER 
Brunel University in West London 
seminár pre doktorandov: 
Perspectives of Anthropological Research 
 
 

29. mája 2008 
Adam KUPER 

Brunel University in West London 
Prednáška pre študentov a verejnosť: 

History and Context in Anthropology 
 
 
30. mája 2008  
John EADE 
Roehampton University 
prednáška pre študentov a verejnosť: 
Multiculturalism and Tolerance  
in Modern Societies 
 
 

 
31. mája 2008 

  John EADE 
  Roehampton University 
seminár pre doktorandov 
Multiculturalism, Tolerance, Migration 

 

 

 

9. septembra 2008 
Emma COHEN 
University of Oxford 
prednáška pre študentov: 
Why Study Social Anthropology? 
 

 
 
11. septembra 2008  
Emma COHEN 
University of Oxford 
seminár pre doktorandov: 
When Minds Migrate:  
Conceptualising Spirit Possession 
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11. septembra 2008 
Harvey WHITEHOUSE 
University of Oxford 
prednáška pre študentov a verejnosť 
Culture, Cognition, Religion: 
Cognitive Anthropology of Religion 

 

 
12. septembra 2008  
Harvey WHITEHOUSE 
University of Oxford 
seminár pre doktorandov: 
The Theory of Modes of Religiosity 
 

 
22. septembra 2008  
Rogers Brubaker 
University of California Los Angeles 
seminár pre doktorandov: 
Nationalist Politics  
and Everyday Ethnicity 
 

 
 

24. septembra 2008 
Rogers Brubaker 
University of California Los Angeles 
prednáška pre študentov: 
Study of Ethnicity and Nationalism 

 
 
 

2. októbra 2008  
Sandy Robertson 

University of California Santa Barbara 
prednáška pre študentov: 

Why Do We Need Anthropology? 
 

 
3. októbra 2008  
Sandy Robertson 
University of California Santa Barbara 
seminár pre doktorandov: 
Regeneration in Rural Catalonia 
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8. októbra 2008 
Lawrence A. HIRSCHFELD 

The New School University New York 
prednáška pre verejnosť: 

Anthropology, Psychology 
and Social Classifications 

 
 
9. októbra 2008 
Lawrence A. HIRSCHFELD 
The New School University New York 
prednáška pre študentov: 
Anthropology, Cognition  
and Childhood 
 
 
 
 
 

10. októbra 2008 
Lawrence A. HIRSCHFELD 

The New School University New York 
seminár pre doktorandov: 

Race in the Making 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tieto podujatia priamo organizovali a zabezpečovali títo členovia SASA: 

Helena TUŽINSKÁ, Juraj BUZALKA, Juraj PODOBA, Martin KANOVSKÝ 
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 činnosť rady SASA 

 Rada SASA sa v roku 2008 zišla na 7 stretnutiach. Hlavným predmetom 

činnosti bolo v prvom období (apríl – jún 2008) založiť účet SASA, zorganizovať 

a zabezpečiť prevádzku a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky SASA, 

zadať a schváliť logo SASA. Všetky tieto úlohy boli v júni 2008 splnené. 

V druhom období (september – december 2008) sa práca rady SASA sústredila 

na začatie činnosti komisií SASA tak, aby tieto mohli pracovať na svojich 

úlohách. Prioritou rady SASA v tomto období sa stala registrácia u notára, aby 

sa SASA mohla stať príjemcom 2 % z dane, čo sa podarilo dosiahnuť 

v decembri 2008. Zároveň rada SASA prijímala a registrovala nových členov 

SASA a rozhodovala o aktuálnych záležitostiach a plánoch činnosti.  

 

 činnosť komisií 

 Komisie SASA začali svoju činnosť v máji až októbri 2008. Niektoré 

z komisií vzhľadom na svoju povahu pracujú priebežne a vybavujú bežné 

záležitosti, priamo určené stanovami SASA, a preto nemusia podávať správu 

o svojej činnosti (Volebná a prijímacia komisia, Komisia pre rozpočet).  

 

 Komisia pre etiku 

 Táto komisia sa zišla na dvoch rokovaniach (máj a december 2008). Po 

prvom z nich navrhla, aby prijatiu Etického kódexu SASA predchádzala široká 

verejná diskusia, podnietená najmenej tromi odbornými seminármi, takže 

nebude možné pripraviť návrh Etického kódexu SASA do februára 2009 tak, ako 

bolo pôvodne plánované. Predseda a rada SASA vyjadrili súhlas s týmto 

stanoviskom. Ďalej sa komisia venovala diskusii o povahe Etického kódexu 

a príprave prvého odborného seminára o etike v sociálnej antropológii 

a etnológii. Zloženie komisie bolo stabilné počas celého obdobia. K 31. máju sa 

vzdala funkcie dovtedajšia predsedníčka Zuzana Búriková a predseda SASA 

menoval do funkcie novej predsedníčky od 1. júna 2008 Michaelu Ferencovú. 
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 Komisia pre výučbu 

 Komisia sa zišla v októbri 2008, okrem toho sa zišla užšia pracovná 

skupina v novembri 2008. Na svojom zasadnutí sa komisia venovala študijným 

programom Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského a Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied Univerzity Komenského. Komisia dospela k záveru, že je 

potrebné získať aktuálne podklady o študijných programoch, ktoré práve 

posudzuje Akreditačná komisia v komplexnej akreditácii, aby sa komisia 

nevenovala neaktuálnym podkladom. Okrem toho predseda navrhol rozšírenie 

komisie pre výučbu o Martu Botíkovú, ktorá sa stala členkou komisie pre 

výučbu od 5. 11. 2008. 

 

 Komisia pre vedu a výskum 

 Komisia začala svoju činnosť v októbri 2008, zišla sa celkovo trikrát 

(október, november, december 2008). Predseda komisie navrhol rozšíriť 

komisiu o Petra Hlohinca, ktorý sa stal členom Komisie pre vedu a výskum od 

1. novembra 2008. Komisia pracovala najmä na určení výskumnej orientácie 

SASA v strednodobom výhľade tak, aby bol návrh hotový najneskôr do 2. 

valného zhromaždenia. Predseda komisie ďalej navrhol v najbližšej budúcnosti 

rozšíriť a obmeniť členstvo v komisii. 

  

 Komisia pre edičnú činnosť 

 Komisia sa stretla v máji a v októbri 2008. Práca komisie sa sústredila 

na preskúmanie a prípravu podmienok na vydávanie pôvodných monografií 

SASA s plánovaným štartom v roku 2009, ako aj na preskúmanie možností 

spolupráce s niektorým renomovaným vydavateľstvom na vydávaní prekladov 

antropologickej literatúry. Komisia pracovala aj na príprave časopisu Speculum. 

 

 Grantová komisia 

 Vzhľadom na to, že ešte nie je určená výskumná orientácia, ktorú bude 

SASA podporovať, Grantová komisia začne pracovať až od roku 2009. 
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 činnosť odborných sekcií 

  

 Sekcia kognitívnej a evolučnej antropológie 

 Sekcia začala svoju činnosť v októbri 2008. Cieľom sekcie je počas 

pravidelných stretnutí rozvíjať diskusiu o pôvodných prácach a výskumoch z 

oblasti kognitívnej a evolučnej antropológie. Členovia sekcie sa dohodli, že 

budú mať prezentácie a diskutovať o svojich pôvodných článkoch alebo 

výskumných projektoch, zaslaných vopred členom sekcie. Tieto prezentácie 

a diskusie sa budú konať raz mesačne. Prezentáciu a debatu o svojich štúdiách 

v roku 2008 mali Tatiana Bužeková (október), Michaela Ferencová 

(november) a Martin Kanovský (december). Na činnosti sekcie sa okrem nich 

aktívne zúčastňovali Elena Fejdiová, Helena Tužinská, Veronika Rybanská, Peter 

Hlohinec, Andrej Mentel a Vladimír Bahna. 

 

 Sekcia vizuálnej antropológie 

 Garant sekcie Andrej Mentel pripravil v novembri 2008 podrobný plán 

práce sekcie, tá začne svoju činnosť v roku 2009. 

 

 Sekcia politickej a ekonomickej antropológie. 

 Sekcia začne svoju činnosť v roku 2009. 
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  4. hospodárenie SASA 

  

 prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (v SKK) 

 

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu 
Číslo 
účtu Náklady 

Číslo 
riadku 

7 8 9 

518 Ostatné služby 08 3 179 0 3 179 

549 Iné ostatné náklady 25 1 346 0 1 346 

Účtová trieda 5 celkom      r. 01 až 35 36      4 525 0 4 525 

Kontrolné číslo                   r. 01 až 36 994    23 856 0     23 856 

 

 

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu 
Číslo 
účtu 

Výnosy Číslo 
riadku 

7 8 9 

644 Úroky 51         15 0         15 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 68 28 466 0 23 851 

Účtová trieda 6 celkom      r. 37 až 71  72 28 481 0 23 856 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                              
r. 72 – 36 73 23 856 0 23 856 

Výsledok hospodárenia po zdanení                          
(r. 73 - (r. 74 + r. 75) ) (+/-)                     76 23 856 0 23 856 

Kontrolné číslo                   r. 37 až 76 995 23 856 0 23 856 

 

 komentár 

 Na účte SASA sa k 31. 12. 2008 nachádzalo 20 248 SKK (672 €). 

V pokladni SASA bolo k 31. 12. 2008 3 608 SKK (120 €), teda celkovo SASA 

k 31. 12. disponovala nevyčerpanými zdrojmi vo výške 23 856 SKK (792 €). 

Všetky príjmy pochádzali len z členského od členov SASA. Výdavkami boli iba 

bankové poplatky, platby za správu internetovej stránky (doména 

a webhosting) a drobné prevádzkové náklady (zhotovenie pečiatky, poplatky 

notárovi atď.). Všetky prostriedky prechádzajú medzi výnosy nasledujúceho 

účtovného obdobia, teda roku 2009. 

 


