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Zápisnica z 1. zasadania Slovenskej asociácie sociálnej antropológie 
v Bratislave, konaného dňa 11. apríla 2018 

 
 

Prítomní boli:   podľa prezenčnej listiny v počte 16 
Predseda OZ SASA:  doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. 
Členovia OZ SASA:  podľa prezenčnej listiny v počte 7 (jeden člen: Ing. Mgr. M. 

Hulín, PhD. prichádza neskôr) 
Revízor OZ:    Mgr., Ing. Martin Hulín, PhD. 
Neprítomní:  podľa listiny riadnych členov na stránke 

www.antropológia.sk 
 
 

Z A S A D N U T I E 
 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc., predseda OZ SASA – určil za zapisovateľku 
zápisnice Mgr. Zuzanu Budzelovú. Za overovateľa zápisnice navrhol seba a doc. Mgr. Juraja 
Buzalku, M.A., PhD. Tento návrh bol prítomnými členmi OZ SASA jednohlasne schválený 
ešte pred privítaním a otvorením zasadnutia. 

Hlasovanie: Za: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc., PhDr. 
Jaroslav Skupnik, PhD., doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD., Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., 
Mgr. Tatiana Grauzelová PhD. Proti: 0, Zdržal sa: Ing. Mgr. Martin Hulín, PhD. 

2. Otvorenie a privítanie  

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc., predseda OZ SASA srdečne privítal prítomných, 
existujúcich, aj budúcich členov OZ SASA. Ocenil záujem o opätovné oživenie hybernujúcej 
organizácie. Vyjadril presvedčenie že spolok sociálnych antropológov a príbuzných disciplín 
je potrebný, stručne spomenul väčšie a menšie aktivity (semináre, konferencie), ktoré sa 
konali pod záštitou SASA. Upozornil aj na časopis Speculum a publikácie, ktoré vyšli v edícii 
SASA. Vyslovil názor, že určite má zmysel pokračovať a pripomenul konferenciu CASA-
SASA, ktorá sa bude konať, v Novembri 2018. Hovoril o organizácii združenia, presadzuje 
odkloniť sa od štruktúry ustanovenej pred desiatimi rokmi a navrhuje iniciatívu jednotlivcov. 
O stretnutí uvažuje ako o pracovnom, navrhuje zvoliť prípravný výbor, ktorý by sa pokúsil 
kontaktovať ďalších ľudí, popr. študentov/absolventov. Po krátkom príhovore otvára diskusiu. 
 
3. Diskusia 
 

V rámci diskusie vystúpili: 
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• prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., člen SASA – navrhuje nerozmnožovať počet 
stretnutí, podľa neho je potrebné rovno realizovať potrebné úkony, ktoré zabezpečia 
chod organizácie; 

• doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD., člen SASA – súhlasí, podľa neho ide len o to, 
že skončilo obdobie predsedníctva. Zároveň navrhuje spojiť budúce riadne valné 
zhromaždenie s nejakou aktivitou (konferenciou); 

• Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD. – vyslovuje otázky, prečo združenie 
hybernuje, aká je jeho vízia, či aktivity, ktoré spomenul vo svojom príhovore doc. 
Podoba budú pokračovať. Vyslovuje názor, že by sme mali počkať na stretnutie s 
ďalšími ľuďmi, aby združenie „nestálo na pár ľuďoch“; 

• Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., členka SASA – súhlasí s doktorkou Panákovou 
a vyslovuje želanie, aby združenie opäť začalo plnohodnotne fungovať; 

• Mgr. Andrej Mentel, PhD. – vyslovil  názor, že je nutné oddeliť vec aktivít 
(obsahu/náplne činnosti) od právnej stránky veci, teda od vybudovania štruktúr. Ako 
vec obsahu spomenul nadchádzajúcu konferenciu SASA-CASA 2018. Podľa neho ide 
o aktivitu, ktorá pred nami stojí aktuálne. Súhlasí s prof. Kanovským: najskôr je podľa 
neho potrebné znovu vybudovať štruktúry OZ, teda základný chod organizácie. 
Poukázal na to, že v danej chvíli sme zoskupením aktuálnych členov. Navrhuje, že 
provizórny predseda môže prehlásiť dané stretnutie za valné zhromaždenie, ktoré 
môže zvoliť novú predsedníčku, radu a revízora; 

• Mgr. Markéta Slavková, PhD. – navrhuje prijať nových členov a hovorí 
o skúsenostiach českej CASA. V rámci diskusie predostiera názor, že je dôležité, aby 
sa veci pohli dopredu čo najskôr, pretože „aj prítomná menšina môže motivovať 
väčšinu“; 

• doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc., predseda OZ SASA navrhuje: 

1. Zvoliť radu a predsedu 
2. Dohodnúť sa na výške členského 
3. Skompletizovať kontakty. 

Zároveň navrhuje vyhlásiť toto stretnutie za VALNÉ ZHROMAŹDENIE 
a navrhuje o tom hlasovať. Všetci prítomní členovia sa vyslovujú ZA (6); 

4. Voľba predsedu a rady 

Po krátkej diskusii sa pristupuje k voľbe predsedu OZ a rady. Prebehne niekoľko 
návrhov. Prítomní navrhujú za predsedkyňu Mgr. Danijelu Jerotijevič PhD. Tá nomináciu 
akceptuje. Do rady sú navrhnutí: Mgr. A. Mentel, PhD., Mgr. Markéta Slavková, PhD. a  
Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD. Všetci akceptujú nomináciu.  

Prebehne tajné hlasovanie prítomných riadnych členov v počte 6. 

Hlasovanie: 
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Voľba predsedu: Mgr. Danijela Jerotijevič PhD. získava 6 hlasov a stáva sa 
predsedkyňou OZ SASA. 

Voľba rady: Mgr. Markéta Slavková, PhD. (6), Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD. 
(6), Mgr. A. Mentel, PhD. (5). 
 
Odchádzajúci predseda doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. vyhlasuje hlasovanie za 
korektné a platné. Na základe zoznamu členov na webstránke SASA konštatuje, že 
voľby prebehli legitímne a odovzdáva slovo novej predsedníčke; 
 
5. Prijatie nových členov a stanovenie výšky členského poplatku 
 
Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., predsedkyňa SASA – poďakuje za dôveru a navrhuje 
prijať nových členov a ustanoviť výšku členského. Prítomní, ktorí sa chcú stať členmi 
odovzdávajú vyplnené prihlášky. Rada aj predsedníctvo hlasujú o prijatí nových členov. 9 
prítomných sa tak stávajú plnohodnotnými členmi OZ SASA; 
 
doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. – navrhuje výšku členského 10 EUR študenti/dôchodcovia, 
25 EUR ostatní. Rada aj predsedníctvo hlasujú o výške členského poplatku. Navrhovaná suma 
je prijatá. 
 
 
6. Správa financií a voľba revízora 
 
Ing. Mgr. Martin Hulín, PhD., revízor OZ SASA – referuje približný stav finančného účtu 
SASA. Ide o sumu cca 5 000 EUR. Zároveň oznamuje, že by sa pre časovú zaneprázdnenosť 
rád vzdal miesta revízora. 
 
Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., predsedkyňa OZ – navrhuje  Mgr. Zuzanu Budzelovú na 
pozíciu revízora. Tá nomináciu prijíma. Prítomní hlasujú o návrhu. ZA sa vyslovuje 13 
prítomných. Mgr. Zuzana Budzelová sa stáva revízorom OZ SASA. 
 
 
7. Webová stránka, časopis Speculum a spracovanie existujúcich kontaktov 
do databázy 
 

• Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., predsedkyňa OZ SASA – poveruje Mgr. Zuzanu 
Budzelovú, aby sprostredkovala prístup na existujúcu stránku SASA: 
(www.antropológia.sk) a koordinovala nový redakčný systém postavený na platforme 
WordPress. Ďalej poveruje Mgr. Tatianu Grauzelovú, PhD., aby sa stala 
administrátorom stránky a Facebooku; 

• Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD., člen rady a Mgr. A. Mentel, PhD., člen 
rady oznamujú, že spracujú kontakty, ktoré sú k dispozícii, aby potencionálni 
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záujemci vedeli o tom, že je možné opätovne žiadať o členstvo, paralelne zriadia aj 
mailovú schránku OZ SASA; 

 
8. Záverečná diskusia (ostatné) 
 

V rámci záverečnej diskusie vystúpili: 
• doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD., člen SASA – navrhuje, aby bola za členské 

ponúknutá protihodnota vo forme akcií, článkov. Zároveň navrhuje, aby sa na 
budúcom stretnutí dohodlo, aké akcie organizovať. Navrhuje, aby sa vždy vopred 
dohodli jednotlivé body programu zasadnutia rady/stretnutia; 

• Mgr. Vladimír Bahna, PhD. – ponúka ako riešenie pre OZ SASA model organizácie, 
ktorej je členom. Táto realizuje dve aktivity: organizuje stretnutia a vydáva časopis; 

• Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., predsedkyňa OZ – navrhuje niekoľko aktivít, ktoré 
už majú v OZ svoju históriu. Napríklad financovanie výskumov študentov alebo iný 
druh ocenenia. Pripomína časopis Speculum. Navrhuje, aby sa vrátilo k platforme 
študentského časopisu a aby sa ním zaoberala rada na osobitnom stretnutí; 

• prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., člen SASA – dáva pripomienku, že štatút 
študentského časopisu vyvoláva nezdravé asociácie. Zároveň navrhuje zmenu sídla 
organizácie, ktoré musí odsúhlasiť dekanka a následne členovia SASA. Ide o to, aby 
sídlo organizácie nebolo viazané na konkrétnu osobu. Osloví Doc. Podobu aby sa 
podujal, že to prerokuje s dekankou; 

• Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD., člen rady – navrhuje, že spracuje prihlášky 
a pripomína, že je potrebné zriadiť archív a úkony s tým spojené. Tiež navrhuje 
stanoviť termín valného zhromaždenia; 

 
9. Záver 

Mgr. Danijela Jerotijevič PhD., predsedkyňa OZ SASA poďakovala za účasť 
všetkým prítomným. Navrhuje dohodnúť stretnutie rady OZ SASA do polovice Mája 2018. 
Následne ukončila zasadnutie OZ SASA. 

Mgr. Danijela Jerotijevič PhD. 
predsedkyňa OZ SASA 

 
 

Overovatelia zápisnice:  doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. 

    doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A. 

Zápis vyhotovila:   Mgr. Zuzana Budzelová 


