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SLAVISTIKA

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
Dňa 26. októbra 2011 sa v zasadacej miestnosti
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV uskutočnila schôdzka Slovenského komitétu slavistov (SKS). Na
stretnutí odznela informácia o zasadnutí prezídia Medzinárodného komitétu slavistov (MKS), ktoré sa uskutočnilo 19.-22. augusta 2011 v Budyšíne (Bautzen) v Nemecku
a na ktorom sa zúčastnil predseda SKS P. Žeňuch.
V informácii o zasadnutí v Budyšíne predseda SKS
uviedol, že najdôležitejšou úlohou slovenských slavistov
v najbližšom období je príprava slovenskej účasti na 15.
medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku, ktorý sa uskutoční 20.-27. augusta 2013. (Prezídium Medzinárdného
komitétu slavistov stanovilo deň príchodu účastníkov zjazdu na utorok 20. augusta 2013 a za deň odchodu bol stanovený utorok 27. augusta 2013.) Na 15. medzinárodnom
zjazde slavistov sa popri tematických blokoch a referátoch
v jednotlivých sekciách uskutočnia v zhode s tematikou
zjazdu rokovania pri troch okrúhlych stoloch. Budú sa venovať skorinianistickej problematike v slovanskom a európskom prostredí, otázkam jazyka, literatúry a kultúry vo
Veľkom litovskom kniežatstve vo vzťahu k slovanskému
a európskemu prostrediu a národným typom postmodernizmu v jednotlivých slovanských literatúrach.
Na zasadnutí v Budyšíne sa prijalo uznesenie, že na
15. medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku odznie 27
tematických blokov. Účasť v tematických blokoch nespadá
do pridelenej kvóty referátov pre jednotlivé národné komitéty slavistov. Blok organizuje moderátor bloku, ktorý
spravidla vystúpi s hlavným referátom. Ďalšími účastníkmi
v tematickom bloku sú dvaja referenti a dvaja diskutanti,
resp. koreferenti. Moderátor a dvaja referenti pochádzajú
z troch rozličných krajín; moderátor schváleného bloku je
z krajiny, ktorá blok organizuje. Koreferenti v bloku môžu
pochádzať z krajiny moderátora tematického bloku. Na zasadnutí v Bautzene bolo prijatých 27 blokov, k 11 z nich odzneli požiadavky prítomných členov SKS na úpravu, špeciﬁkáciu či korektúry. Organizátori (moderátori) tematických
blokov a jednotlivé národné komitéty sú povinné doplniť
informácie podľa požiadaviek prezídia MKS. Zoznam blokov a referátov organizátori 15. medzinárodného zjazdu
slavistov zverejnia na internetovej stránke zjazdu (http://
xvcongress.iml.basnet.by). Slovenská slavistika sa na 15.
medzinárodnom zjazde slavistov predstaví s troma tematickými blokmi: 1. Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom (moderátor docent
PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.), 2. Podoby a premeny hrdinu
v súčasnej slovanskej dramatickej literatúre (moderátorka
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.) a 3. Folklór a folkloristika vo svete postmoderny (moderátorka Mgr. Zuzana Profantová, CSc.). V rámci tematických blokov odznejú štyri
referáty slovenských účastníkov: Doc. PhDr. Peter Žeňuch,
DrSc. (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV): Tradícia,
jazyk, identita a kontexty byzantsko-slovanskej kultúry pod
Karpatmi a PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD. (Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej
univerzity): Interferencia liturgickej hudby a piesňovej
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kultúry v prostredí bývalej Mukačevskej eparchie, obidvaja
vystúpia v rámci tematického bloku Dedičstvo duchovnej
piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom. Mgr. Zuzana Profantová, CSc. (Ústav etnológie SAV)
vystúpi s referátom Folklór a folkloristika vo svete postmoderny v tematickom bloku Folklór a folkloristika vo svete
postmoderny a PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. (Ústav
divadelnej a ﬁlmovej vedy SAV), vystúpi s referátom Od
obrazov postáv hier A. P. Čechova po podoby súčasníkov
v tematickom bloku Podoby a premeny človeka a jeho obrazu v súčasnej slovanskej dramatickej literatúre. V rámci
tematických blokov, ktoré organizuje slovenská slavistika,
odznejú aj tri referáty z Poľska, dva z Nemecka a po jednom z Belgicka, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Maďarska
a Českej republiky.
Organizátor bloku je povinný publikovať všetky referáty, koreferáty a diskusné príspevky v osobitnom zborníku
alebo v časopise. Slovenský komitét slavistov ponúka organizátorom blokov možnosť publikovať príspevky v tematických blokoch v spoločnom zborníku referátov slovenských
slavistov na 15. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku.
Na zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov vo
Veľkom Novgorode v roku 2010 bola Slovenskému komitétu slavistov pridelená kvóta 15 referátov, pričom do
kvóty referátov sa nezapočítava účasť referentov, koreferentov a diskutantov v schválených tematických blokoch.
Na základe výzvy na podávanie návrhov na referáty na
15. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku publikovanej
v časopise Slavica Slovaca (2010, roč. 45, č. 2, s. 180)
Slovenský komitét slavistov naplnil pridelenú kvótu 15
referátov. Účasť slovenských slavistov na 15. medzinárodnom zjazde slavistov v Minsku v Bielorusku v dňoch
20.-27. augusta 2013 podľa uznesenia pléna Slovenského
komitétu slavistov tvoria referáty týchto slovenských slavistov (referenti sa uvádzajú v abecednom poradí:
1. Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc. (Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity): Goralské nárečia na slovensko-poľskom pomedzí z aspektu teórie
jazykových kontaktov. (1.2. Historický opis slovanských jazykov a dialektológia)
2. Mgr. Ivana Džundová, PhD. (Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity): S. Cambel a J. F. Karski a ich
úloha v histórii slovenskej a bieloruskej jazykovedy
(1.3. Slovanské jazyky a kultúry)
3. Prom. ﬁl. Adriana Ferenčíková, CSc. (Jazykovedný
ústav Ľudovíta Štúra SAV): Slovotvorná problematika v 4. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo) (1.2.
Historický opis slovanských jazykov a dialektológia)
4. Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. (Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity): Patrocíniá chrámov byzantského obradu na Slovensku a ich ikony (2.3. Literatúra a relígia)
5. Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Filozoﬁcká fakulta
Univerzity Komenského): Naratívy s veľkomoravskou tematikou v kolektívnej historickej pamäti Slovákov (2.1. Slovanský folklór, mytológia a tradičná
duchovná kultúra)

6. Doc. PhDr. Emil Horák, CSc.: Aﬁrmácia spisovnej macedónčiny (1.4. Jazyková situácia v slovanskom svete)
7. Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., Mgr. Dana Hučková,
CSc., Mgr. Oľga Vaneková, PhDr. Adelaida Mezeiová (Ústav slovenskej literatúry SAV), doc. PhDr. Róbert Kiss-Szemán (ELTE Budapešť): Slovanské kontakty Jána Kollára (2.5. Literatúra – ﬁlozoﬁa – ideológia)
8. Mgr. Mária Košková, CSc. (Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV): Frazeologické aspekty bulharsko-slovenského slovníka (1.5. Slovanská lexikograﬁa,
lexikálna sémantika a frazeológia)
9. Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Fakulta humanitných
vied Univerzity Mateja Bela): Slovenská onomastika
v rokoch 1990-2010 (3.0. Dejiny slavistiky)
10. ThLic. Andrej Škoviera, PhD. (Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV): Služby sv. Naumovi Ochridskému
(1.3. Slovanské jazyky a kultúry – Slovanské písomníctvo v rozličných etapách rozvoja. Cyrilo-metodská
písomná tradícia u Slovanov)
11. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. (Ústav hudobnej vedy
SAV): Piesne a obrady letného slnovratu na Slovensku
ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície (2.1. Slovansky folklór, mytológia a tradičná duchovná kultúra)
12. Mgr. Marta Vojteková, PhD. (Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity): Dynamika systému sekundárnych
predložiek v spisovnej slovenčine a poľštine (1.4. Jazyková situácia v slovanskom svete)
13. Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV): Latinská kultúra na Slovensku v
období národného obrodenia (1780-1848) – nový
pohľad na kľúčové obdobie slovenských dejín (1.3.
Slovanské jazyky a kultúry)
14. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV): Kánonické a nekánonické obrazy a
ľudová religiozita v prozaickom folklóre slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí (2.1. Slovanský
folklór, mytológia a tradičná duchovná kultúra)
15. Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Jazykovedný ústav
Ľudovíta Štúra SAV): Interpretácia morfologických
štruktúr v Slovanskom jazykovom atlase (1.2. Historický opis slovanských jazykov a dialektológia)
Povinnosťou referenta je predniesť publikovaný referát na zjazde podľa programu. Program zjazdu zverejní
Medzinárodný komitét slavistov (http://xvcongress.iml.
basnet.by). Plénum Slovenského komitétu slavistov odporučilo publikovať referát pred vystúpením na 15. medzinárodnom zjazde slavistov v pripravovanom spoločnom zborníku s názvom 15. medzinárodný zjazd slavistov
v Minsku – príspevky slovenských slavistov. Referát však
možno publikovať aj v niektorom z vedeckých periodík
(časopisov) s označením: Referát na 15. medzinárodný
zjazd slavistov v Minsku 20.-27. augusta 2013. V takomto
prípade je povinnosťou referenta poskytnúť Slovenskému
komitétu slavistov separát publikovaného referátu a presný bibliograﬁcký údaj o publikovanom texte.
Pri príprave referátu na publikovanie v spoločnom
zborníku treba postupovať podľa nasledovnej štruktúry

(zásady platia aj pre publikovanie vystúpení v tematických blokoch):
1. Meno, priezvisko a tituly.
2. Presná adresa pracoviska.
3. Názov referátu v slovenčine.
4. Názov referátu v anglickom jazyku.
5. Anotácia referátu v anglickom jazyku.
6. Kľúčové slová v anglickom jazyku.
7. Text referátu treba odovzdať v tlačenej i elektronickej
podobe vo formáte pre MS Word v rozsahu najviac 20
normovaných strán; typ písma Times New Roman (v
prípade použitia iného písma zaslať aj použitý font na
CD alebo formou e-mailu).
8. Prípadné obrázky (aj „perovky“) použité v texte referátu
odovzdať vo formáte *.jpg pre 600 dpi v osobitnej
zložke na CD alebo formou e-mailu.
9. Resumé referátu odovzdať v cudzom jazyku (ruština,
nemčina, angličtina, francúzština) a názov referátu
v jazyku, v ktorom je napísané resumé. Ak sa referát
publikuje v cudzom jazyku, resumé sa uverejňuje v
slovenčine.
Termín odovzdania referátov a tematických blokov
na publikovanie v spoločnom zborníku bol stanovený
na 31. október 2012. Vytlačenú podobu referátu spolu so
všetkými náležitosťami podľa vyššie uvedenej štruktúry
treba poslať poštou na adresu Slovenského komitétu slavistov (Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava). Elektronickú podobu referátu treba poslať e-mailom na adresu peter.
zenuch@savba.sk alebo poštou na CD na adresu Slovenského komitétu slavistov spolu s vytlačeným referátom.
V diskusii sa prítomní členovia SKS (A. Ruttkay,
J. Kačala, M. Benža, Z. Profantová, V. Gašparíková)
vyjadrili k prerokúvaným otázkam. Hovorilo sa o možnostiach prezentácie vydavateľskej produkcie slovenskej
slavistiky na knižnej výstave, ktorá je tradičným sprievodným podujatím medzinárodných zjazdov slavistov.
Slovenský komitét slavistov vyzve vybraných vydavateľov, ústavy Slovenskej akadémie vied, katedry a inštitúty
na vysokých školách, aby poskytli relevantné knižné tituly za obdobie rokov 2008-2012 na výstavu periodických
i neperiodických publikácií z príležitosti 15. medzinárodného zjazdu slavistov v Minsku. Ide o jedinečnú možnosť
prezentovať výsledky domácich slavistických výskumov
na svetovom slavistickom fóre. Knižné tituly na výstavu
v Minsku sa budú zhromažďovať v Slavistickom ústave
Jána Stanislava SAV, ktorý podľa svojich možností zabezpečí aj ich prevoz do Bieloruska.
Prítomní členovia Slovenského komitétu slavistov
schválili znak Slovenského komitétu slavistov. Opis znaku SKS: Znak Slovenského komitétu slavistov obsahuje
štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je položený na
zelených lipových listoch. Štátny znak Slovenskej republiky a zelené lipové listy obkolesuje modrý kruh s nápisom
Slovenský komitét slavistov.
Peter Žeňuch
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