S L AV I C A
S LOVAC A
ROČNÍK 48

• 2013 1

SLAVISTIKA

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
V zasadačke sídla Slovenského komitétu slavistov
a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (Dúbravská
cesta 9, 814 04 Bratislava) sa dňa 26. apríla 2013 uskutočnilo pravidelné plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov (SKS). Na zasadnutí SKS odznela správa
o činnosti i správa o hospodárení za rok 2012.
Predseda SKS Peter Žeňuch v správe zdôraznil, že
úlohou SKS je organizačne a odborne zabezpečovať roz-
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voj a koordináciu slavistických výskumov, organizovať
spoluprácu s domácimi i zahraničnými organizáciami,
pracoviskami a komitétmi slavistov. V rámci tejto činnosti sa predseda SKS v auguste 2012 zúčastnil na zasadnutí
Medzinárodného komitétu slavistov v Minsku, ktorý sa
venoval príprave a organizačnému zabezpečeniu 15. medzinárodného zjazdu slavistov (správa o bola prednesená
na zasadnutí SKS dňa 4.10.2012 a informácia je publikovaná aj v časopise Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2,
s. 182-183). Na zasadnutí odznela aj informácia, že SKS
podal žiadosť o ﬁnančný príspevok z dotačného programu
ProSlovakia na Ministerstve kultúry SR s cieľom získať
podpory na mobilitu členov delegácie SKS na medzinárodný zjazd slavistov do Minsku. P. Žeňuch v tejto súvislosti oznámil, že projekt získal ﬁnančnú podporu. V rámci
krátkej diskusie o tejto pozitívnej skutočnosti sa o príspevok na cestovanie uchádzali viacerí členovia. Podmienkou vystúpenia na zjazde je však publikovanie referátu
v podobe vedeckej štúdie v spoločnom zborníku, ktorý
SKS pripravuje v koedícii so Slavistickým ústavom Jána
Stanislava SAV. Termín na odovzdanie referátov v podobe vedeckých štúdií bol predĺžený do konca apríla 2013.
Predseda informoval aj o tom, že za SKS vypracoval
a požiadal žiadosť o ﬁnančnú dotáciu na vydanie zborníka. V rámci správy o činnosti odznela aj informácia aj
o tom, že SKS spolu so SÚJS SAV, Zemplínskym múzeom a mestom Michalovce v roku 2012 zorganizoval
medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (23.-26. októbra 2012), na ktorej sa
zúčastnili vedci z Ruska, Bulharska, Českej republiky,
Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Poľska i Bieloruska.
V rámci konferencie sa konštatovalo, že kultúrne dejiny
sú utvorené synergicky ako výslednica zložiek historickej pamäti a kultúrneho povedomia. Kultúrne dedičstvo
Slovenska sa tak v súlade s týmito procesmi sformovalo v korelácii duchovných zdrojov európskej civilizácie
s východiskami ukotvenými v latinskej i byzantsko-slovanskej kresťanskej tradícii. Tie podnes tvoria rovnocenné zložky duchovného a kultúrneho odkazu slovenskej
kultúry. Z konferencie sa pripravuje monotematický súbor štúdií. Predseda SKS vypracoval a podal žiadosť na
podporu vydania tejto publikácie z dotačného programu
Ministerstva kultúry SR; projekt bol v čase rokovania
pléna SKS v štádiu schvaľovacieho konania. P. Žeňuch
v správe o činnosti SKS pripomenul, že SKS v roku 2012
vydal s podporou Ministerstva kultúry SR kolektívnu monograﬁu Slovenská slavistika včera a dnes, ktorá vznikla ako výstup z Prvého kongresu slovenských slavistov
(2011). Predseda SKS prítomných informoval aj o tom,
že Slovenský komitét slavistov aj v roku 2012 bol spoluvydavateľom časopisu Slavica Slovaca. Informoval aj
o tom, SKS má podpísanú dohodu o vydávaní časopisu
s vydavateľstvom VEDA a dohodu o distribúcii časopisu
s ﬁrmou Slov-art G.T.G. Z predaja časopisu a vybraných
titulov kníh SKS získava ﬁnančný príspevok, ktorý používa na doﬁnancovanie povinnej 5 % ﬁnančnej účasti pri
realizácii projektov získaných z MK SR. V rámci správy
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o činnosti SKS odznela aj informácia, že predseda SKS
bol ministrom kultúry SR vymenovaný za člena Výboru
pre umenie Rady vlády SR pre kultúru (prvé zasadnutie sa
uskutočnilo v 11.marca 2013).
Na rokovaní pléna SKS bola prednesená aj správa
o revízii hospodárenia SKS za rok 2012, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka SKS Helena Rummelová
a na rokovaní pléna SKS ju prečítala Tatiana Štefanovičová. Revízorky SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová)
správu preskúmali a jej správnosť potvrdili.
Plénum SKS jednomyseľne schválilo správu o činnosti SKS za rok 2012 i správu z revízie hospodárenia
SKS za rok 2012.
V roku 2013 sa SKS pripravuje na prezentáciu slovenskej slavistiky na 15. medzinárodnom zjazde slavistov
v bieloruskom Minsku. Pri tejto príležitosti vydá zborník
referátov delegácie slovenských slavistov a výberovú
bibliograﬁu slavisticky orientovanej publikačnej činnosti
z oblasti slavistickej jazykovedy, literárnej vedy, historiograﬁe s archeológiou a etnológie s folkloristikou za roky 2008-2012. Predseda SKS informoval prítomných,
že otvorenie a zakončenie zjazdu sa uskutoční v Paláci
republiky v Minsku, pričom deň príchodu na rokovania
zjazdu do Minska je 20. augusta a deň odchodu je 27. augusta 2013. Program bude k dispozícii internetovej stránke
zjazdu. Na stránke zjazdu sú už zverejnené aj informácie
o ubytovacích možnostiach v Minsku. SKS sa v spolupráci s bieloruskými organizátormi snaží zabezpečiť ubytovanie pre všetkých členov delegácie s raňajkami v rovnakom hoteli. Každý jeden zaregistrovaný účastník dostane
od organizátorov informácie oﬁciálne pozvanie na zjazd
i oznámenie o čísle účtu, na ktorý treba uhradiť zjazdový poplatok vo výške 100 amerických dolárov a poplatky
za ubytovanie. Oﬁciálne pozvania organizátori posielajú
naskenované všetkým účastníkom zjazdu. Pozvanie je
potrebné pri podávaní žiadosti o vydanie bezplatného
víza na bieloruskom veľvyslanectve. V rámci prezentácie
slovenskej slavistiky SKS zabezpečí dopravu literatúry
určenú na výstavu vedeckých slavistických publikačných
výstupov (kníh a časopisov) zo všetkých zúčastnených
krajín sveta. Výstava bude voľne prístupná počas rokovaní zjazdu v Bieloruskej národnej knižnici.
Na záver zasadnutia plénum vyjadrilo podporu návrhu predsedu SKS, aby sa docent Jaromír Krško stal členom redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca.
Peter Žeňuch

