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Správa o činnosti Slovenského komitétu 
slavistov za rok 2016 a príprava slovenskej 
delegácie na 16. medzinárodný zjazd  
slavistov v Belehrade

Slovenský komitét slavistov (SKS) sa dňa 28. februára 
2017 zišiel na svojom pravidelnom zasadnutí. Rokovanie 

otvoril a viedol jeho predseda prof. PhDr. Peter Žeňuch, 
DrSc., podľa programu, v ktorom sa prítomní členovia 
venovali správe o činnosti komitétu za rok 2016 a sprá-
ve revíznej komisie o hospodárení SKS za rok 2016. Na 
začiatku zasadnutia prítomní členovia SKS minútou ticha 
vzdali úctu prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc., ktorý 
umrel dňa 15. februára 2017 vo veku 90 rokov. 

V správe o činnosti predseda SKS poukázal najmä na 
aktívnu činnosť komitétu v oblasti koordinácie a prezen-
tácie slavistiky v domácom i medzinárodnom vedecko-
výskumnom prostredí. Pripomenul, že SKS v roku 2016 
i v roku 2017 získal dotáciu z Fondu na podporu umenia 
na vydávanie časopisu Slavica Slovaca (51. a 52. ročník). 
Časopis je jediným slavistickým publikačným orgánom 
na Slovensku, ktorý v spolupráci so Slovenským komi-
tétom slavistov vydáva Slavistický ústav Jána Stanislava 
(SÚJS) SAV. Je zaradený vo viacerých databázach a jeho 
kredibilitu umocňuje tiež skutočnosť, že časopis Slavica 
Slovaca sa ako relevantný slavistický časopis zaradil do 
referenčného súpisu slavistických časopisov v globálnom 
kontexte. Referenčný súpis časopisov vytvoril Medziná-
rodný komitét slavistov (MKS). K relevantným slavis-
tickým periodikám MKS zaradil aj časopis Ethnologica 
Slavica et Slovaca a periodickú edíciu Byzantinoslovaca 
(http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/or-
ganizacija/casopisi/).

V správe o činnosti SKS P. Žeňuch uviedol, že vďa-
ka dotácii z Fondu na podporu umenia sa SKS podarilo 
vytvoriť podmienky pre zasadnutie Komisie pre spisovné 
slovanské jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. 
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej 
vedeckej konferencie v dňoch 22.-24. júna 2016, na kto-
rej sa prítomní členovia komisie venovali historickému  
a sociolingvistickému kontextu kodifikácií slovanských 
jazykov. Z konferencie SKS v spolupráci so Slavistickým 
ústavom Jána Stanislava SAV a Katedrou slovenského 
jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre pripravuje na vy-
danie zborník, ktorého editorom je Juraj Glovňa (Histo-
rický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských 
jazykov Monotematický súbor štúdií. Bratislava: 2017. 
184 s.). K významným aktivitám komitétu v roku 2016 
patrí aj zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kli-
ment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku 
kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) s účasťou význam-
ných slavistov nielen zo Slovenska, ale aj z Bulharska, 
Česka, Poľska, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a Litvy. Aj 
z tejto medzinárodnej vedeckej konferencie sa pripravu-
jú na vydanie dva monotematické súbory štúdií: Kliment 
Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultú-
ru, editori: P. Žeňuch a S. Nikolova (Bratislava – Sofia:
2017. 184 s.) a Jazyk a kultúra v slovanských súvislos-
tiach (zo slovanskej etnolingvistiky), editori: K. Žeňu-
chová, M. Kitanova, P. Žeňuch. Bratislava – Sofia: 2017.
320 s.). V správe o činnosti SKS jeho predseda P. Žeňuch 
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tiež uviedol, že Fond na podporu umenia aj v roku 2017 
schválil dotáciu na projekt zameraný na organizovanie 
medzinárodnej vedeckej konferencie a vydanie mono-
tematického súboru štúdií na tému Liturgické jazyky  
v duchovnej kultúre Slovanov. Konferencia sa uskutoční  
v dňoch 3. – 6. októbra 2017 z príležitosti 1150. výročia 
inštitucionalizovania staroslovienčiny ako bohoslužob-
ného jazyka. Správu z revízie hospodárenia SKS za rok 
2015, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka SKS 
Helena Rummelová, na rokovaní pléna SKS predniesla 
prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc.. Revízorky 
SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová) správu preskúma-
li a jej správnosť potvrdili. Plénum SKS jednomyseľne 
schválilo správu o činnosti SKS za roky 2016 i správu 
z revízie hospodárenia SKS za rok 2016.

Ďalším bodom rokovania komitétu bol návrh na 
rozšírenie redakčnej rady časopisu o troch zahraničných 
členov: Odporúčanie zvýšiť počet zahraničných členov 
redakčnej rady časopisu vzišlo zo jeho zaradenia do me-
dzinárodných databáz i z odporúčania Edičnej rady Slo-
venskej akadémie vied. Prítomní členovia SKS s účinnos-
ťou od 1. čísla 52. ročníka (2017) schválili návrh na troch 
nových členov redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca: 
doc. Dr. Elena S. Uzeňovová (Ruská federácia), doc. Dr. 
Daniela Konstantinovová, PhD. (Bulharsko) a dr.hab. Ján 
Stradomski (Poľsko).

Slovenský komitét slavistov na svojom zasadnutí pre-
rokoval naplnenie kvóty referátov, ktoré odznejú na 16. 
medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade. Slovenská 
delegácia na tomto medzinárodnom slavistickom podujatí 
je obmedzená pridelenou kvótou 15 referátov. SKS z cel-
kového počtu 38 prihlásených referátov vybral celkovo 16 
referátov a 4 posterové referáty. 

Zoznam prijatých referátov na 16. medzinárodný 
zjazd slavistov, ktorý sa uskutoční v Belehrade v dňoch 
20. – 27. augusta 2018 (v abecednom poradí, v zátvorke 
sa uvádza kód témy podľa prijatej tematiky zjazdu):
1. Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – Mgr. Oľga Vaneko-

vá, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV): Dejiny slo-
venskej literatúry a srbská Vojvodina. Dva vojvodinské 
katechizmy a latinská ekloga Beata Bacska (2.4.5)

2. Mgr. Katarína Dudová, PhD. (Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra slo-
venského jazyka): Obraz remesla uchovaný v sloven-
skej a poľskej frazeológii (1.5.4)

3. Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (Katedra slovenského 
jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 
Filozofa): Stav a štatút vojvodinskej slovenčiny ako 
enklávneho jazyka (1.2.3)

4. Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. (Filozofická fakulta 
PU v Prešove): Ikony východného Slovenska a ich 
inšpiračné pramene v západnom umení (2.7.3)

5. Mgr. Mária Košková, CSc. (Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV): Dynamika jazyka v zrkadle slov-

níkového spracovania (na bulharskom a slovenskom 
materiáli) (1.5.3)

6. Prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. (Katedra slo-
venského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre): Špecifiká pozície re-
flexívneho sa v štruktúre vety niektorých západoslo-
vanských a južnoslovanských jazykov (1.4.3)

7. Doc. Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD. (Prešovská 
univerzita, Filozofická fakulta, Inštitút ukrajinistiky 
a stredoeurópskych štúdií. Katedra ukrajinistiky): 
Jazykové stvárnenie ukrajinskej mentality v dvoch 
prístupoch: v ukrajinskom a slovenskom (2.8.6)

8. Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Katedra slovenského 
jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity 
Mateja Bela): Spracovanie slovenského onymického 
priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikogra-
fie – stav a perspektívy (1.3.11.3)

9. Prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (Katedra etno-
lógie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave): 
Vzťah jazyka, kultúry a identity v prostredí etnických 
minorít (2.8.6)

10. Doc. Viktória Ľašuková, CSc. (Katedra slovanských 
jazykov, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici): Типы фольклорной актуали-
зации в кодификации словацкого и белорусско-
го языков как рефлексия языковой программы  
В. Караджича (1.6.6)

11. PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. (Ústav divadelnej  
a filmovej vedy SAV): Divadelné paradigmy v súčas-
nej slovanskej kultúre (2.8.7)

12. Mgr. Svorad Zavarský, PhD. (Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV): Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice  
a jeho komentár k prvému Ciceronovmu listu ad Qu-
intum fratrem – príspevok k slovensko-poľskému 
humanizmu (2.7.1)

13. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV): Poľsko-uhorské súvis-
losti v dejinách uniatov (2.7.3 )

14. Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV): Cyrilské liečiteľské príručky  
z 18. storočia (etnolingvistická analýza lexiky) (1.6.5)

15. Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV): Vojvodinskí Rusnáci a sloven-
skí rusnáci: jazyková, konfesionálna a etnická identi-
ta v komparácii (1.2.3)

16. Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského): Vývin substantívnej dek-
linácie v slovanských jazykoch (1.3.4)

Posterové referáty:
1. Mgr. Mária Prokipčáková, PhD. (Slavistický ústav Jána 

Stanislava SAV): Liturgická hudba byzantsko-slovan-
ského obradu v diskurzoch hudobnej slavistiky (2.7.2)

2. Mgr. Mária Strýčková (Slavistický ústav Jána Sta-
nislava SAV): Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy  
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v priestore historickej Mukačevskej eparchie (2.7.3)
3. Mgr. Paulína Šmeringaiová (Slavistický ústav Jána 

Stanislava SAV): Slovensko-nemecké vzťahy v 15.-
18. storočí (1.1.2.1)

4. Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD. (Slavistický ústav 
Jána Stanislava SAV): Slovensko-latinské vzťahy v 
literatúre z prostredia byzantsko-slovanskej tradície 
na Slovensku (2.1.3)

Povinnosťou člena delegácie a referenta na 16. me-
dzinárodnom zjazde slavistov je publikovať referát pred 
vystúpením na zjazde v spoločnom zborníku referátov 
a príspevkov venovaných 16. medzinárodnému zjazdu 
slavistov, ktorý pripravuje Slovenský komitét slavistov, 
alebo v niektorom z vedeckých periodík (časopisov) ale-
bo zborníkov s týmto označením: Referát venovaný XVI. 
medzinárodnému zjazdu slavistov v Belehrade 20. – 27. 
augusta 2018. Separát publikovaného referátu alebo po-
tvrdenie o jeho prijatí na publikovanie s presným bibli-
ografickým údajom je potrebné zaslať najneskôr do 30. 
marca 2018 na adresu Slovenského komitétu slavistov. 

Povinnosťou referenta a člena delegácie slovenských 
slavistov je predniesť prihlásený referát podľa progra-
mu, ktorý zverejní Medzinárodný komitét slavistov. Na 
zasadnutí Slovenského komitétu slavistov sa rozhodlo, 
aby všetky prihlásené referáty mali možnosť uchádzať sa 
o uverejnenie v zborníku venovanom 16. medzinárodné-
mu zjazdu slavistov, ktorý vydá Slovenský komitét sla-
vistov v roku 2018 pred začiatkom 16. medzinárodného 
zjazdu slavistov. Všetky príspevky publikované v spoloč-
nom zborníku prejdú recenzným posudzovaním. Okrem 
vydania spoločného zborníka referátov SKS pripraví 
na vydanie bibliografiu slavistických publikácií za roky 
2013-2017. Z príležitosti  16. medzinárodného zjazdu 
slavistov v Belehrade 2018 vyjde aj bulletin Slavistická 
folkloristika.

Štruktúra a požiadavky na publikovanie prihlásené-
ho referátu v spoločnom zborníku slovenských slavistov 
na 16. medzinárodný zjazd slavistov, Belehrad 20. – 27. 
augusta 2018:
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; typ písma Times 
New Roman (v prípade použitia iného písma prosíme 
zaslať aj použitý font na CD alebo formou e-mailu). 
Okrem MS Word prosíme poslať aj PDF verziu prí-
spevku.

8. Prípadné obrázky (aj „perovky“) použité v texte refe-
rátu treba odovzdať vo formáte *.jpg pre 600 dpi.

9. Resumé referátu treba odovzdať v cudzom jazyku 
(ruština, nemčina, angličtina, francúzština) a názov 
referátu v jazyku, v ktorom je napísané resumé. V prí-
pade, že referát mienite publikovať v cudzom jazyku, 
resumé referátu budeme publikovať po slovensky. 

10. Termín odovzdania referátu na publikovanie je 30. 
novembra 2017.

Peter Žeňuch


