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Zo zasadnutia Slovenského komitétu
slavistov a prípravného výboru
Druhého kongresu slovenských slavistov
Dňa 26. februára 2015 sa v zasadacej miestnosti
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV zišlo na svojej
pravidelnej schôdzke plénum Slovenského komitétu slavistov (SKS).
Rokovaniu v pléne predchádzalo zasadnutie predsedníctva SKS, ktoré v súlade so Stanovami SKS prijalo
rezignáciu docenta Emila Horáka na člena SKS a prerokovalo návrh na zvolenie profesora PhDr. Róberta Letza,
PhD., na nového riadneho člena SKS. Predsedníctvo SKS
rokovalo aj s riešiteľmi projektu Centra excelentnosti
SlovSlav SAV (Dejiny slovenskej slavistiky 19. – 20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton
Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr,
Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich
činnosť a dielo v európskom kontexte) o postupe pri orga-
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nizácii konferencie venovanej dielu a odkazu slavistu Jána
Stanislava, ktorá sa uskutoční v rámci Druhého kongresu
slovenských slavistov v dňoch 4. – 6. novembra 2015.
Na zasadnutí sa prerokovala koncepcia kongresu a okruh
hlavných referátov, ktoré prednesú riešitelia projektu
Centra excelentnosti SlovSlav SAV, členovia SKS a prizvaní odborníci: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., PhDr.
Mojmír Benža, CSc., coc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.;
prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc., PhDr. Viera Gašparíková, DrSc.,
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., prof. PhDr. Ivor Ripka,
DrSc., Doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., Doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. a prof. PhDr.
Peter Žeňuch, DrSc.
Po skončení spoločného zasadnutia predsedníctva
SKS a riešiteľov projektu Centra excelentnosti SlovSlav
SAV pokračovalo rokovanie SKS v pléne. Predseda SKS
predniesol správu o činnosti SKS za rok 2014 a informoval o podporených projektoch v rámci dotačného systému
Ministerstva kultúry SR; v roku 2014 získal SKS dva projekty. Prvý projekt sa týkal vydávania časopisu Slavica
Slovaca, ktorý je interdisciplinárnym slavistickým časopisom a orgánom Slavistického ústavu Jána Stanislava
SAV a Slovenského komitétu slavistov. Druhý projekt
bol podporou vydania publikácie K. Žeňuchovej Zbierka
ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku (Bratislava: Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov,
2014, 464 s.). SKS má podpísané dohody o vydávaní časopisu s vydavateľstvom VEDA a dohodu o distribúcii
časopisu s ﬁrmou Slov-art G.T.G. V roku 2014 bola podpísaná aj dohoda o spolupráci s internetovým predajcom
www.uniknihy.sk, ktorý distribuuje knižné publikácie
z produkcie SKS. Z predaja sa tvorí ﬁnančný príspevok,
ktorý SKS používa na doﬁnancovanie povinnej 5 % ﬁnančnej účasti pri realizácii projektov podporených Ministerstvom kultúry SR.
V správe o činnosti za rok 2014 predseda SKS uviedol aj skutočnosti, ktoré vyplynuli z jeho účasti na zasadnutí prezídia Medzinárodného komitétu slavistov (MKS)
v Belehrade v Srbsku v dňoch 29. – 30. augusta 2015,
na ktorom sa zúčastnil ako predseda SKS a koordinátor
komisií pri MKS. Zasadnutie MKS sa uskutočnilo na
Filozoﬁckej fakulte Belehradskej univerzity, na ktorom
sa konštituovalo prezídium MKS a prediskutovali sa základné princípy organizácie 16. medzinárodného zjazdu
slavistov, ktorý sa uskutoční v roku 2018 v Belehrade.
Predsedníctvo MKS prijalo pozitívne stanovisko k návrhu o zachovaní kvót referátov, ktorých rozdelenie sa prediskutuje na ďalšom riadnom zasadnutí MKS. Zdôvodnila
sa aj potreba zachovania doterajšej koncepcie tvorby tematiky zjazdových rokovaní a prerokovala sa informáciu
koordinátora komisií pri MKS o ich činnosti v prvom
roku po skončení 15. medzinárodného zjazdu slavistov
v Minsku. Predseda SKS informoval, že na zasadnutí
MSK sa diskutovalo o potrebe utvoriť internetovú stránku, na ktorej sa zverejnia materiály k 16. medzinárodné-

mu zjazdu slavistov a budú na nej k dispozícií aj všetky
potrebné údaje o činnosti komisií. MKS schválil žiadosť
Litovského komitétu slavistov na člena Medzinárodného
komitétu slavistov. Predseda SKS informoval o tom, že
na zasadnutí MKS prebehla veľmi živá diskusia o potrebe zachovania kontinuity MKS v súlade so Štatútom
Medzinárodného komitétu slavistov a doterajšou praxou
jeho fungovania, čo pozitívne ocenili členovia prezídia
a prítomní členovia MKS. V kontexte správy o činnosti
predseda SKS informoval o zámere MKS utvoriť súpis-databázu slavistických periodických publikácií a navrhol
zaradiť časopis Slavica Slovaca ako relevantný slovenský
slavistický publikačný orgán do tejto slavistickej databázy
periodík zriadenej pri MKS.
Na rokovaní SKS bola prednesená aj správa o revízii
hospodárenia SKS za rok 2014, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka SKS Helena Rummelová. Revízorky
SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová) správu preskúmali
a jej správnosť potvrdili. Na rokovaní SKS správu prečítala Júlia Dudášová-Kriššáková. Plénum SKS v diskusii ocenilo aktivity SKS v súvislosti s jeho vyrovnaným
hospodárením a jednomyseľne schválilo správu o činnosti
SKS za rok 2014 i správu z revízie hospodárenia SKS za
rok 2014.
V súvislosti s činnosťou SKS v roku 2015 sa diskutovalo predovšetkým o príprave Druhého kongresu
slovenských slavistov, ktorý sa uskutoční dňoch 4. – 6.
novembra 2015 v Bratislave. Jeho organizáciu zabezpečí Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci
so Slovenským komitétom slavistov. Tematika kongresu
súvisí s výskumným programom vedeckovýskumného
projektu Centra excelentnosti SloSlav SAV. Druhý kongres slovenských slavistov tak nadväzuje na úspešné rokovania prvého kongresu v roku 2011, preto pokračuje
v prezentácii komplexného a interdisciplinárneho pohľadu na dejiny slovenskej slavistiky. Jeho súčasť budú preto
tvoriť prezentácie výsledkov výskumu zameraných na dielo Jána Stanislava a jeho odkaz pre slavistický výskum na
Slovensku. Na Druhom kongrese slovenských slavistov si
pripomenieme aj 20. výročie vzniku Slavistického ústavu
Jána Stanislava SAV a 50. výročie vzniku slavistického
časopisu Slavica Slovaca. SÚJS SAV v tejto súvislosti
už vydal publikáciu Dvadsať rokov inštitucionalizovanej
slavistiky v Slovenskej akadémii vied (P. Žeňuch, zostavovateľ), ktorá je venovaná výsledkom vedeckovýskumnej
činnosti SÚJS SAV počas jeho dvadsaťročnej existencie.
Ďalšou publikáciou, ktorú SÚJS SAV pripravuje, je bibliograﬁa štúdií, článkov, recenzií a správ publikovaných
za obdobie päťdesiatich rokov časopisu Slavica Slovaca.
Slovenský komitét slavistov na vydanie bibliograﬁe Slavica Slovaca požiadal o podporu Ministerstvo kultúry SR.
Slovenský komitét slavistov na návrh predsedníctva
SKS zvolil profesora PhDr. Róberta Letza, PhD., za riadneho člena SKS. Plénum poverilo predsedu SKS, aby informoval predsedu MKS o podpore SKS zaradiť časopis
Slavica Slovaca do databázy slavistických periodických
publikácií pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Plénum
SKS zároveň odporučilo predsedovi SKS vypracovať

a poslať informačný list o organizácii Druhého kongresu
slovenských slavistov relevantným inštitúciám na Slovensku a v zahraničí.
Peter Žeňuch

99

