Masarykovej univerzity v Brne, úspene sa zaèala rozvíja
spolupráca (najmä na príprave spoloèného vydania kninej
publikácie) s Pontificio Istituto Orientale v Ríme. Z takejto
spolupráce rozlièného druhu vyplýva pre pracovníkov kabinetu celý rad úloh a povinností, ako napríklad príprava na
vydanie publikácií reprezentujúcich slovenskú slavistiku na
medzinárodných fórach, zabezpeèenie úèasti slovenských
slavistov na svetovom zjazde slavistov (tieto èinnosti vyplývajú zo spolupráce so Slovenským komitétom slavistov), zo spolupráce s vysokými kolami vyplýva celý rad
úloh súvisiacich s pedagogickou a vedeckovýskumnou èinnosou (prednáková èinnos, vedenie seminárov a diplomantov, kolenie doktorandov, èinnos vo vedeckých radách fakúlt, v redakèných radách fakultných zborníkov
a pod.), zo spolupráce s Maticou slovenskou vyplývajú úlohy súvisiace s èinnosou Jazykového odboru Matice slovenskej a pod.
VIII. Závané problémy pracoviska a podnety
pre èinnos SAV. V tomto bode správy kadoroène
upozoròujeme na potrebu skvalitnenia a zracionalizovania èinnosti riadiacich èlánkov v truktúre SAV. Nae
skúsenosti zo vzahu týchto èlánkov k námu pracovisku ukazujú, e existuje naliehavá potreba zvýi odbornú
a morálnu úroveò mnohých predstavite¾ov spomínaných
riadiacich èlánkov.
Pokladáme za nevyhnutné opätovne upozorni na
naliehavos spreh¾adnenia a zregulovania procesu èi podmienok zapájania úspených absolventov doktorandského
túdia do výskumných èinností v SAV.
Stiesnené priestorové a iné problémy pracoviska by
malo vyriei kladné vybavenie iadosti o presahovanie
Slavistického kabinetu SAV do iných priestorov.
Ján Doru¾a

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
(SKS) sa konalo 16. júna 2003 v Slavistickom kabinete SAV
(SK SAV) v Bratislave.
V jeho programe bola správa o èinnosti SKS a príprava úèasti slovenských slavistov na 13. medzinárodnom zjazde slavistov v ¼ub¾ane, ïalej správa o hospodárení a revízna správa, diskusia k predneseným správam a rozliènosti.
Predseda SKS vo svojej správe pripomenul zasadnutie prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
(MKS) 5.-7. decembra 2001 v Ruomberku, na ktorom
sa zúèastnilo 15 predstavite¾ov národných komitétov
a organizácií slavistov zo 6 slovanských a 4 neslovanských krajín (podrobná správa o jeho priebehu
a výsledkoch bola uverejnená v Slavica Slovaca, 37,
2002, è. 1, s. 92-94). Úèastníci zasadnutia boli prítomní aj na èasti rokovania medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboenská tvorba 15.-18. storoèia
v európskom kontexte, ktorej spoluorganizátorom bol
aj SKS. Treba pripomenú, e Ministerstvo kolstva SR
finanène prispelo na hradenie výdavkov spojených so
zasadnutím prezídia MKS i na vydanie zborníka z konferencie.
Ïalie zasadnutie prezídia MKS sa konalo 3.-5. októbra 2002 v Maribore. Zúèastnil sa na òom predseda SKS.
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Výsledkom týchto zasadnutí a úsilí predstavite¾ov
SKS je skutoènos, e do programu zjazdových rokovaní bolo zaradených 29 referátov slovenských slavistov
(z toho sú 3 kolektívne referáty, v ktorých sú po dvaja
slovenskí referenti a dvaja sú z Ukrajiny) a 4 tzv. bloky, ktoré pripravujú slovenskí slavisti (v nich úèinkujú
ïalí deviati slovenskí referenti). Podarilo sa vyriei
otázku predsedu komisie pre slovanskú archeológiu, keï
sa tejto funkcie na základe návrhu SKS má uja Dr. Peter
alkovský, DrSc.
Organizátori zjazdu oslobodili od vloného tých slovenských referentov, ktorých príspevky sú zaradené do
rokovaní jednotlivých sekcií, i niektorých úèastníkov rokovaní v blokoch; slovenským úèastníèkam zjazdu enského pohlavia ponúkajú organizátori monos lacného ubytovania v klátore urulínok. SKS v písomnom oznámení
upozornil úèastníkov zjazdu na monos iada príspevok
na uhradenie cestovných nákladov od Literárneho fondu
SR; pre túto monos vystavil prísluné úradné potvrdenia.
Ukazuje sa, e celkovo nebude pobyt v ¼ub¾ane taký finanène nároèný, ako sa pôvodne ukazovalo.
SKS pripravuje zborník príspevkov slovenských slavistov. Hoci termín ich odovzdania bol 30. november 2002,
väèina textov bola doruèená a v máji a júni. Do dneného
dòa je k dispozícii 23 textov slovenských referátov. Nieko¾ko príspevov ete oèakávame. Dúfame, e sa podarí
zborník naèas vyrobi.
V posledných dòoch sa z úèasti na zjazde v ¼ub¾ane
odhlásili viacerí referenti (J. Hviè, M. Muinka, D. Kodajová, P. eòuch, K. eòuchová), o svojej neúèasti vraj uvaujú niektorí etnológovia.
Prichádzajú prvé zásielky na výstavu kníh 
z Vydavate¾stva Matice slovenskej, z Ústavu etnológie
a z Ústavu slovenskej literatúry SAV, z Filozofickej fakulty
Preovskej univerzity, z Etnografického múzea v Martine.
Predseda SKS ïalej informoval o rokovaní so zástupcami Èeského komitétu slavistov, ktoré sa uskutoènilo 29. mája 2003 v Brne. Zúèastnil sa na òom
predseda a tajomník SKS a predseda a tajomník Èeského komitétu slavistov spolu s hlavným redaktorom Slavie S. Wollmanom. Preberali sa otázky dotýkajúce sa
dneného chápania slavistiky a slavistických výskumov
a ich organizaèných foriem (monosti usporadúva zjazdy slavistov aj v neslovanských krajinách, náplní tematiky zjazdových rokovaní i monosti usporiada ïalí
slavistický zjazd v Brne).
V správe bola ïalej prednesená informácia o zmene osoby hlavného a výkonného redaktora èasopisu Slavica Slovaca, poukázalo sa v nej na stiesnenos priestorových pomerov v SK SAV.
Revíznu správu o hospodárení SKS preskúmali a jej
správnos potvrdili revízorky SKS T. tefanovièová a E.
Krasnovská, predniesla ju H. Rummelová, niektoré vysvetlenia k nej predloil predseda SKS. Plénum jednomyse¾ne
schválilo revíznu správu za roky 2001 a 2002.
V diskusii k predneseným správam sa úèastníci zasadnutia (V. Gaparíková, A. Ruttkay, V. Sedlák, M. Bena,
E. Horák, T. tefanovièová) vyslovili k otázkam ïalieho
rozvoja a zamerania slavistických výskumov  upozoròovali najmä na potrebu irieho interdisciplinárneho zamerania slavistických výskumov i na nevyhnutnos zabezpeèenia ich kontinuity.
Ján Doru¾a

