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Výročné plenárne zasadnutie  
Slovenského komitétu slavistov

Výročné plenárne zasadnutie Slovenského komitétu 
slavistov (SKS) sa uskutočnilo dňa 1. februára 2011 v za-
sadacej miestnosti Slavistického ústavu Jána Stanislava 
SAV v Bratislave (Dúbravská cesta 9). Rokovanie SKS 
otvoril a viedol jeho predseda doc. PhDr. Peter Žeňuch, 
DrSc. V správe o činnosti SKS za uplynulé obdobie in-
formoval najmä o zasadnutí Medzinárodného komitétu 
slavistov (MKS) vo Veľkom Novgorode v Ruskej federá-
cii v dňoch 14.-16. augusta 2010. Na tomto zasadnutí sa 
prediskutovala a schválila tematika 15. medzinárodného 
zjazdu slavistov, ktorý v roku 2013 v Minsku pripravuje 
Bieloruský komitét slavistov. Predseda SKS informoval 
prítomných o pridelených kvótach referátov pre slovanské 
i neslovanské krajiny. Slovenský komitét slavistov na 15. 
medzinárodný zjazd slavistov v Minsku dostal kvótu 15 
referátov. Referáty na zjazde môžu odznieť v slovanských 
a svetových jazykoch. Predseda SKS zároveň informoval, 
že Slovenský komitét slavistov opäť pripraví na vydanie 
zborník referátov slovenských slavistov a výberovú biblio-
grafiu slovenských slavistických prác za roky 2008-2012. 
Popri prihlásených referátoch odznejú na zjazde aj príspev-
ky v rámci rokovaní okrúhlych stolov. Témy okrúhlych 
stolov sú súčasťou tematiky 15. medzinárodného zjazdu 
slavistov, na ktorom sa uskutočnia aj rokovania v tematic-
kých blokoch. Ide predovšetkým o témy, ktoré nie sú zahr-
nuté do tematiky zjazdu, no korešpondujú s jeho náplňou. 
V súvislosti s organizáciou tematických blokov predseda 
SKS uviedol, že tematický blok tvorí jeden úvodný refe-
rát, dva alebo tri koreferáty a jeden diskusný príspevok. 
Tematické bloky organizuje hlavný referent tak, aby as-
poň dvaja koreferenti a jeden diskutujúci boli vždy z inej 
slovanskej alebo neslovanskej krajiny. Zároveň poukázal 
na skutočnosť, že aktívna účasť v tematických blokoch 
nespadá do pridelenej kvóty referátov na 15. MZS v Min-
sku. Výber tematických blokov v počte 25-30 sa uskutoční 
na zasadnutí prezídia Medzinárodného komitétu slavistov  
v Budyšíne (Bautzen) v roku 2011. Publikovanie referátu, 
koreferátov a diskusného príspevku v blokoch majú na 
starosti organizátori tematického bloku. 

Tematika 15. medzinárodného zjazdu slavistov spo-
lu s výzvou na účasť na medzinárodnom zjazde slavistov 
v Minsku je v slovenskom jazyku publikovaná v časopise 
Slavica Slovaca (2010, 45, 2, s. 178-180) a SKS rozoslal 
všetky podklady aj poštou na slavistické, jazykovedné, 

literárnovedné, etnologické a historickovedné pracovis-
ká na Slovensku. Výzva na prihlasovanie referátov a te-
matických blokov sa publikuje aj na internetovej stránke 
SKS (http://www.slavu.sav.sk/sks/xv_mzs_minsk.php). 
Záujemcovia o účasť na medzinárodnom zjazde slavistov 
by mali svoje aktivity koordinovať so SKS a v nadväznos-
ti na pokyny Medzinárodného komitétu slavistov. Pokyny 
bieloruských organizátorov 15. medzinárodného zjazdu 
slavistov sa priebežne publikujú na internetovej stránke 
http://xvcongress.iml.basnet.by/. V rámci 15. medziná-
rodného zjazdu slavistov v Minsku sa uskutoční aj vý-
stava slavistických publikácií. V tejto súvislosti predseda 
SKS požiadal prítomných, aby prezentácii a popularizácii 
výsledkov svojej vedeckej činnosti na 15. MZS venovali 
náležitú pozornosť. V rámci diskusie o príprave výstavy 
slovenských slavistických publikácii na 15. medzinárod-
nom zjazde slavistov v Minsku požiadal J. Bobák predse-
du SKS, aby rokoval o tejto otázke aj s Vydavateľstvom 
Matice slovenskej. 

V ďalšej časti správy predseda SKS informoval 
plénum, že dňa 18. januára 2011 sa uskutočnilo zasad-
nutie vydavateľov časopisu Slavica Slovaca ─ Matice 
slovenskej a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. 
Vydavatelia konštatovali, že časopis Slavica Slovaca 
od začiatku svojho vzniku (od roku 1965) existuje ako 
publikačný orgán slovenskej slavistiky. Keďže slavisti-
ku na Slovensku zastrešuje Slovenský komitét slavistov, 
zástupcovia vydavateľov prijali uznesenie, že Slovenský 
komitét slavistov ako najvyšší orgán slovenskej slavisti-
ky sa od 46. ročníka stane spolu so Slavistickým ústavom 
Jána Stanislava SAV vydavateľom tohto interdisciplinár-
neho vedeckého slavistického časopisu. Predseda SKS 
zároveň informoval aj o tom, že v prechodnom období (v 
roku 2011, 46. ročník časopisu) sa o distribúciu časopisu 
postará Vydavateľstvo Matice slovenskej. Od 46. ročníka 
dochádza aj k zmene periodicity časopisu Slavica Slova-
ca; bude vychádzať v troch číslach ročne (3. číslo bude 
tzv. suplementum). Slovenský komitét slavistov už požia-
dal Ministerstvo kultúry SR o aktualizáciu registrácie ča-
sopisu. Predseda SKS uviedol, že popri dotácii na časopis 
požiadal Slovenský komitét slavistov Ministerstvo kul-
túry SR aj o dotáciu na zorganizovanie Prvého kongresu 
slovenských slavistov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-28. 
októbra 2011 v Bratislave. 

Predseda SKS ďalej informoval prítomných členov 
SKS aj o výsledkoch dvoch projektov, ktorých financo-
vanie sa v roku 2010 uskutočnilo zo zdrojov Ministerstva 
kultúry SR. Projekty sa realizovali najmä vďaka úzkej 
spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV. 
Ide o projekt výstavy Pramene byzantskej tradície na 
Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Národnom osvetovom 
centre v Bratislave s podporou Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku v dňoch 3. 11.-31. 12. 2010 a projekt na vyda-
nie monografie Andreja  Škovieru Svätí slovanskí sedmo-
početníci (Bratislava : Slovenský komitét slavistov – Sla-
vistický ústav Jána Stanislava SAV 2010. 247 strán. ISBN 
978-80-89489-02-2.), ktorá prináša syntézu vedeckých 
poznatkov o svätých slovanských sedmopočetnikoch. 
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Na rokovaní pléna SKS bola prednesená aj správa 
z revízie hospodárenia SKS za rok 2010, ktorú vypraco-
vala externá spolupracovníčka SKS Helena  Rummelová 
a na rokovaní pléna SKS ju predniesla Tatiana Štefano-
vičová. Revízorky SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová) 
správu preskúmali a jej správnosť potvrdili. Plénum SKS 
jednomyseľne schválilo správu o činnosti SKS za rok 
2010 i správu z revízie hospodárenia SKS za rok 2010.

V nasledujúcej diskusii sa hovorilo o potrebe získa-
vať finančné prostriedky z predaja publikácií vydaných 
v rámci edičnej činnosti SKS (P.  Žeňuch, Z.  Profantová, 
T.  Štefanovičová, J.  Jankovič). Najjednoduchšou možnos-
ťou je predaj publikácií prostredníctvom komisionárskych 
zmlúv s internetovými alebo „kamennými“ distribútormi. 
SKS preto v záujme získavania finančných prostriedkov 
na svoju činnosť vstúpi do rokovaní s knižnými distribú-
tormi na Slovensku. 

Predseda SKS ďalej informoval plénum o návrhu 
predsedníctva SKS na prijatie doc. PhDr. Hany  Hlôško-
vej, CSc., za riadnu členku SKS za odbor etnológia. Ná-
vrh predsedníctva SKS v diskusii podporil profesor PhDr. 
Ján  Podolák, DrSc., ktorý poukázal na významné aktivity 
H. Hlôškovej v oblasti slovanskej etnológie a folkloristi-
ky. Vyjadril presvedčenie, že posilnenie etnologickej zlož-
ky v SKS prispeje nielen k zabezpečeniu kontinuity, ale 
najmä  k ďalšej aktivizácii slovenskej slavistickej etnoló-
gie a folkloristiky. Prítomní členovia SKS návrh na prija-
tie H. Hlôškovej za členku SKS jednomyseľne schválili.

Rokovanie pléna SKS ďalej pokračovalo tajnou voľ-
bou nového predsedníctva Slovenského komitétu slavis-
tov. Predseda SKS oboznámil plénum s návrhom pred-
sedníctva SKS na zloženie výboru na funkčné obdobie 
päť rokov. Skrutátori tajnej voľby A.  Škoviera a J.  Krško 
konštatovali, že z prítomných trinástich členov SKS je-
denásti členovia hlasovali za návrh predsedníctva SKS. 
Jeden člen SKS do funkcie podpredsedu SKS za etnológiu 
navrhoval Z.  Profantovú, jeden člen SKS nehlasoval za 
T.  Štefanovičovú ako členku revíznej komisie SKS. Na 
základe výsledkov tajného hlasovania sa konštatovalo, že 
nový výbor SKS bude vo funkčnom období nasledujúcich 
piatich rokov (teda od 2. februára 2011 do 1. februára 
2016) pracovať v tomto zložení:

Predseda: Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (jazykoveda)
Podpredsedovia: PhDr. Ján Jankovič, DrSc. (literárna veda),
PhDr. Mojmír  Benža, CSc. (etnológia), PhDr. Ján  Bobák, 
CSc. (história s archeológiou)
Tajomníčka: Doc. PhDr. Erika  Brtáňová, CSc.
Revízna komisia: Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.,  
a prof. PhDr. Júlia  Dudášová, CSc.

Za prejavenú dôveru sa za novozvolený výbor poďa-
koval P. Žeňuch. 

V ďalšej časti rokovania pléna SKS sa diskutovalo 
najmä o niektorých organizačných otázkach, ktoré súvisia 
s kongresom slovenských slavistov. Po diskusii (E.  Ho-
rák, J.  Doruľa, M. Benža, J. Krško) sa prijalo uznesenie, 
že slovenská slavistika bude pravidelne medzi dvoma 

medzinárodnými zjazdmi slavistov organizovať podujatie  
s názvom Kongres slovenských slavistov. Prítomní členo-
via Slovenského komitétu slavistov sa uzniesli aj na tom, 
že na najbližšom zasadnutí prerokuje SKS návrh na znak 
Slovenského komitétu slavistov, ktorého súčasťou bude 
štátny znak Slovenskej republiky.

Peter Žeňuch


