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na Zakarpatskej Ukrajine a slovensko-ukrajinské pome-
dzie. V súvislosti s riešením úloh tohto projektu sa v roku
2004 vykonal doplnkový terénny výskum v Užhorode
a jeho širšom okolí.

Dňa 7. 12. 1999 bola uzavretá dohoda o spolupráci
medzi Ústavom bulharského jazyka pri BAV v Sofii a Sla-
vistickým kabinetom SAV. Náplňou dohody je spolupráca
na tvorbe Bulharsko-slovenského slovníka. V rámci MAD
sa každoročne uskutočňujú pracovné pobyty riešiteľov
projektu v obidvoch zmluvných stranách. V roku 2004
navštívila SK SAV bulharská redaktorka G. Ďulgerova.
Výsledkom doterajšej spolupráce je vydanie 1. zväzku
Bulharsko-slovenského slovníka (Mária KOŠKOVÁ a kol.:
Bulharsko-slovenský slovník. I. A-K. Bratislava : Slavis-
tický kabinet SAV 2004. 709 s.).

2. 12. 2004 bola podpísaná dohoda o spolupráci
s Pontificio Istituto Orientale v Ríme s platnosťou od
6. 12. 2004 na dobu neurčitú. Predmetom dohody je utvá-
ranie podmienok riešenia spoločných vedeckovýskumných
projektov zameraných na vydávanie pamiatok z prostre-
dia cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku,
najmä v rámci edície Monumenta Byzantino-Slavica et La-
tina Slovaciae. Úspešne prebiehala spolupráca aj s Patris-
tickou komisiou Vestfálskej akadémie vied v Bonne.

Aj v roku 2004 boli pracovníci SK SAV členmi
a funkcionármi Medzinárodného komitétu slavistov a Slo-
venského komitétu slavistov, členmi komisií pri Medziná-
rodnom komitéte slavistov, členmi a funkcionármi dvoch
ďalších zahraničných vedeckých spoločností a členmi re-
dakčných rád dvoch zahraničných periodík.

V rámci medziakademických dohôd vykonali pracov-
níci kabinetu pracovné cesty do Bulharska, Česka, Ma-
ďarska a Poľska.

V. Spolupráca s vysokými školami a inými domá-
cimi výskumnými inštitúciami. Aj v roku 2004 spolu-
pracoval Slavistický kabinet SAV s Trnavskou univerzi-
tou (s jej Pedagogickou fakultou a s Fakultou humanisti-
ky), s Katolíckou univerzitou v Ružomberku (s jej Filozo-
fickou fakultou), s Filologickou fakultou Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici, s Vysokou školou múzických
umení v Bratislave (s Hudobnou a tanečnou fakultou),
s Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou bohosloveckou fa-
kultou UK v Bratislave, s Filozofickou fakultou UK v Bra-
tislave a s Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity
v Brne.

SK SAV má uzavreté dohody o spolupráci s Katolíc-
kou univerzitou v Ružomberku a s Pedagogickou fakultou
Trnavskej univerzity v Trnave.

J. Doruľa prednášal na Trnavskej univerzite (na Fa-
kulte humanistiky) študijný predmet Vývin slovenského
jazyka; bol členom vedeckej rady Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity, pracovník kabinetu Š. Lipták je hos-
ťujúcim docentom na Katolíckej univerzite v Ružomber-
ku, kde prednáša študijné predmety Vývin slovenského ja-
zyka a dialektológia a Základy slavistiky a staroslovienči-
ny, L. Kačic prednáša na Hudobnej a tanečnej fakulte Vy-
sokej školy múzických umení študijné predmety Dejiny
slovenskej hudby a Dejiny hudby a vedie semináre zo štu-
dijného predmetu Hudobná literatúra. Všetci traja uvede-
ní pracovníci kabinetu vykonávajú funkcie predsedov
a členov prijímacích a skúšobných komisií, L. Kačic

a Š. Lipták sú vedúcimi diplomových prác. Na Rímskoka-
tolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bra-
tislave vedie Svorad Zavarský seminárne cvičenia z latin-
ského jazyka, na Filozofickej fakulte Masarykovej univer-
zity (Ústav slavistiky) v Brne prednáša Peter Žeňuch pred-
met Tradície byzantskej kultúry na Slovensku.

Slavistický kabinet SAV je externým školiacim pra-
coviskom 5 doktorandov – pracovníkov univerzít v Trna-
ve, Ružomberku, Prešove a Banskej Bystrici.

Slavistický kabinet SAV má uzavreté dohody o spo-
lupráci s Maticou slovenskou, so Slovenským komitétom
slavistov, s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a s Pe-
dagogickou fakultou Trnavskej univerzity. Na základe do-
hody je Matica slovenská spoluvydavateľkou časopisu Sla-
vica Slovaca (zabezpečuje jeho tlač a distribúciu). Úspeš-
ne a efektívne prebieha spolupráca so Slovenským komi-
tétom slavistov. Činnosť obidvoch inštitúcií je úzko pre-
pojená – Slavistický kabinet SAV vykonáva podľa doho-
dy celú agendu Slovenského komitétu slavistov.

VI. Domáce vyznamenania a ceny za vedeckú a inú
činnosť. Predsedníctvo SAV udelilo J. Doruľovi Medailu
SAV za podporu vedy.

VII. Závažné problémy pracoviska. Závažným pro-
blémom sa stávajú stiesnené priestorové pomery a nezvy-
čajne obmedzené možnosti personálneho dobudúvania pra-
coviska.

Ján Doruľa

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

Členská schôdzka Slovenského komitétu slavistov
(SKS) sa konala 3. marca 2005 v Slavistickom ústave Jána
Stanislava SAV v Bratislave za účasti 15 členov SKS.

Správu o činnosti SKS predniesol jeho predseda Ján
Doruľa. V jej úvode vyslovil aj v mene SKS blahoželanie
Tatiane Štefanovičovej k udeleniu vysokého štátneho vy-
znamenania, Pribinovho rádu. Nakrátko zrekapituloval
a komentoval problémy súvisiace s prípravou účasti sloven-
ských slavistov na 13. medzinárodnom zjazde slavistov
(MZS) v Ľubľane i so samým priebehom zjazdu a našej účasti
na ňom (pozri Slavica Slovaca 2003, roč. 38, č. 2, s. 187).
Poukázal na viaceré problémy súvisiace s prípravou zborní-
ka referátov slovenských účastníkov 13. MZS a výberové-
ho prehľadu publikácií za roky 1998-2002, pripomenul ťaž-
kosti so zhromažďovaním a s dopravou publikácií určených
na reprezentatívnu výstavu kníh na 13. MZS.

Predseda SKS vyslovil spokojnosť s prácou SKS
a Slavistického kabinetu SAV vynaloženou na prípravu
13. MZS. Referoval aj o priebehu zasadnutia Medzinárod-
ného komitétu slavistov (MKS) v Ľubľane, na ktorom sa
hlasovaním členov MKS rozhodlo, že 14. MZS sa usku-
toční v roku 2008 v Macedónsku.

Vo svojej správe referoval predseda SKS aj o zasad-
nutí prezídia MKS, ktoré sa uskutočnilo 9.-11. 9. 2004
v Opole v Poľsku. Na tomto zasadnutí referovali macedón-
ski usporiadatelia 14. MZS o organizačných otázkach
a o stave príprav zjazdu. Hlavnou náplňou rokovania bol
návrh tematiky 14. MZS.
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V správe sa ďalej poukázalo na viaceré významné
podujatia, na ktorých participoval aj SKS. Medzi také po-
dujatia patrila interdisciplinárna konferencia Pavol Dob-
šinský a jeho dedičstvo, medzinárodná interdisciplinárna
konferencia Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (obid-
ve konferencie sa uskutočnili aj s významnou podporou
Matice slovenskej), pracovné zasadnutie komisie pre Slo-
vanský jazykový atlas pri MKS.

Osobitne sa v prednesenej správe podčiarkol význam
medzinárodnej konferencie Sto rokov od narodenia Jána
Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej sla-
vistiky), ktorá sa konala 1.-3. decembra 2004 v Liptovskom
Jáne, rodnej obci Jána Stanislava pri stom výročí jeho naro-
denia. Predovšetkým starosta obce Liptovský Ján Gejza Čáni
so svojimi spolupracovníkmi a širším príbuzenstvom rodi-
ny Jána Stanislava utvorili účastníkom konferencie dobré
pracovné podmienky a pohostinné spoločenské prostredie.

Za významnú udalosť sa v spomenutej súvislosti
označilo uznesenie Predsedníctva Slovenskej akadémie
vied zo 16. decembra 2004, podľa ktorého sa od 1. januára
2005 Slavistický kabinet SAV premenúva na Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV. Tým sa aj sídlom Slovenského
komitétu slavistov stáva miesto sídla tohto ústavu (Panská
26, 813 64 Bratislava; pôvodné sídlo SKS bolo na Kle-
mensovej ulici v Bratislave).

V záverečnej časti svojej správy poukázal predseda
SKS na potrebu dlhodobej prípravy slovenskej účasti na
14. MZS. Mala by sa na ňom prezentovať mladá generácia
slovenských slavistov, ktorá už dáva o sebe vedieť viace-
rými výsledkami svojej vedeckovýskunej činnosti na pra-
coviskách SAV i na vysokých školách.

Správu o hospodárení SKS za obdobie od 16. 6. 2003
do 3. 3. 2005, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka
komitétu Helena Rummelová, predniesla spolu s revíznou
správou Tatiana Štefanovičová. Revízorky SKS (T. Štefano-
vičová a E. Krasnovská) túto správu preskúmali a jej správ-
nosť potvrdili. Predseda SKS k tejto správe pripomenul, že

odmeny, ktoré sa v nej v príslušnom vyčíslení uvádzajú,
znamenajú pravidelné vyplácanie odmien pani H. Rumme-
lovej za vedenie účtu SKS. Nijaké iné odmeny sa v uvede-
nom období nevyplácali. Plénum SKS jednomyseľne schvá-
lilo správu o hospodárení a revíznu správu.

V diskusii upozornil Alexander Ruttkay na potrebu
oživiť činnosť komisie pre slovanskú archeológiu pri MKS,
ktorej predsedom je pracovník Archeologického ústavu
SAV Peter Šalkovský. Prijal sa záver, že sa na pôde Ar-
cheologického ústavu SAV v Nitre uskutoční rokovanie
predstaviteľov SKS s riaditeľom Archeologického ústavu
SAV a predsedom komisie, ktorého predmetom bude otáz-
ka zloženia komisie a náplne jej najbližšej činnosti. Prero-
kuje sa aj už viackrát pretriasaná otázka účasti pracovísk
SAV na fungovaní slavistického pracoviska na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre. Dátum rokovania sa dohod-
ne v priebehu marca 2005. − Ján Podolák informoval plé-
num SKS o pesimistickej perspektíve ďalšieho vydávania
cudzojazyčného etnologického zborníka s dlhoročnou tra-
díciou a nastolil aj otázku budovania dokumentačného cen-
tra slavistických výskumov. − K perspektívam ďalšieho
rozvoja slavistických výskumov na Slovensku predniesli
svoje príspevky viacerí účastníci zasadnutia (V. Gašparí-
ková o ročenke Slavistická folkloristika a o práci komisie
pre folkloristiku pri MKS, ďalšie príspevky predniesli
J. Hvišč, M. Benža, T. Štefanovičová, P. Žeňuch, V. Sed-
lák, V. Blanár).

V ďalšom priebehu rokovania oznámil predseda SKS,
že v roku 2004 opustil rady členov SKS jeden z jeho naj-
starších členov Alexander Avenarius. Zároveň upozornil
na to, že sa ukazuje potreba doplniť počet členov SKS
z radov literárnych vedcov. Výsledkom prerokúvania tej-
to otázky bolo hlasmi všetkých prítomných členov SKS
zvolenie doc. PhDr. Eriky Brtáňovej, CSc., za novú člen-
ku Slovenského komitétu slavistov.

Ján Doruľa




