databázy rukopisných pamiatok byzantskej a latinskej tradície na Slovensku.
V roku 2007 očakávame preraďovanie mladých vedeckých pracovníkov do kategórie samostatný vedecký pracovník (II. a), či preradenie do kategórie vedecký pracovník
(II. b), no bez systémovej podpory je riešenie týchto otázok
pre naše mladé pracovisko veľmi obmedzené. Títo mladí
a perspektívni pracovníci napriek svojmu veku (priemerný
vek je 31,6) už dosiahli pozoruhodné výsledky.
Osobitne významným pre naše pracovisko je riešenie
priestorových pomerov. Hoci sa v roku 2006 napriek predloženým dvom nezávislým kalkuláciám nepodarilo realizovať úpravu pridelených priestorov v ÚSV 2 v areáli SAV na
Dúbravskej ceste (Patrónka), veríme, že v roku 2007 sa po
dohode všetkých zainteresovaných strán uskutoční úprava
priestorov v tomto objekte, ktoré sú dôležité pre intenzívny
základný výskum. Zhromažďovanie a výskum prameňov či
budovanie databázy cyrilských a latinských pamiatok je súčasťou vedecko-výskumnej náplne nášho pracoviska.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je pracoviskom
orientovaným na základný výskum, čo ho zároveň predurčuje realizovať náročné, zložité vedecké projekty a programy. Upevňovanie a dobudúvanie takéhoto slavistického
pracoviska na Slovensku je možné iba vďaka získavaniu,
podpore, skvalitňovaniu vedeckého rastu a udržiavaniu vedecko-výskumného potenciálu. SÚJS SAV sa snaží napĺňať
túto prioritu aj vďaka ambicióznemu kolektívu mladých
vedcov a utváraním konkurencieschopného prostredia. Pre
všetkých našich spolupracovníkov je prístup k moderným
metódam práce a odkrývaniu nových poznatkov a ich aplikácii vo vedecko-pedagogickej praxi prirodzenou súčasťou
ich výskumných aktivít.
Peter Žeňuch

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave sa dňa 19. apríla 2007 o 13:00 hod. uskutočnila
členská schôdzka Slovenského komitétu slavistov (SKS).
Predseda SKS Peter Žeňuch predniesol správu o činnosti, v ktorej poukázal na aktivity SKS predovšetkým
pri príprave našej účasti na nadchádzajúcom 14. medzinárodnom zjazde slavistov, ktorý sa uskutoční v dňoch
10.-16. septembra 2008 v Ochride v Macedónsku. V tejto
súvislosti podčiarkol význam dohody o spolupráci medzi
Slovenským komitétom slavistov a Slavistickým ústavom
Jána Stanislava SAV. Z dohody vyplýva, že Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV podľa svojich možností zabezpečuje priestorové, technické a iné podmienky na činnosť
SKS. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV poskytol
priestor na umiestnenie internetovej stránky SKS v rámci
webovej lokality www.slavu.sav.sk. Internetová stránka
SKS obsahuje Štatút SKS, opis organizačnej štruktúry
(predsedníctvo a zloženie SKS), informácie z plenárnych
zasadnutí SKS vo forme zápisníc v pdf-formáte. Zápisnice sú prevzaté z interdisciplinárneho vedeckého časopisu
Slavica Slovaca. Na stránke SKS je publikovaná tematika
a ďalšie relevantné informácie o pripravovanom 14. me-

dzinárodnom zjazde slavistov spolu s odkazom na stránku
Medzinárodného komitétu slavistov (www.msk.edu.mk).
Tematika a výzva na prihlasovanie referátov na 14. medzinárodný zjazd slavistov bola rozposlaná poštou na všetky
slavistické, jazykovedné, literárnovedné, etnologické
a historickovedné pracoviská na Slovensku a publikoval
ju aj časopis Slavica Slovaca (2006, roč. 41, č. 1. a 2.,
s. 95-96 a 185). Tematika spolu s výzvou bola uverejnená
aj na internetovej stránke Slovenského komitétu slavistov
a do 31. marca 2007 bola sprístupnená aj na internetovom
portáli Slovenskej akadémie vied (www.sav.sk) v sekcii
Vedecké podujatia a konferencie. Predseda SKS v Správe o činnosti SKS ďalej zdôraznil účasť Slovenského
komitétu slavistov pri organizovaní interdisciplinárnej
vedeckej konferencie Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantsko-slovanskej kultúrnej a obradovej tradície v karpatskom prostredí, ktorá sa uskutočnila v dňoch
31. 6.-1. 7. 2006 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach. Z tohto podujatia sa pripravuje
zborník Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku.
Na rokovaní pléna SKS bola prednesená aj Správa
z revízie hospodárenia Slovenského komitétu slavistov
za rok 2006, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka komitétu Helena Rummelová a na rokovaní pléna
SKS ju predniesla Tatiana Štefanovičová. Revízorky SKS
(T. Štefanovičová a J. Dudášová) správu preskúmali a jej
správnosť potvrdili. V rámci diskusie k revíznej správe
sa pripomenulo, že odmeny, ktoré sa v nej v príslušnom
vyčíslení uvádzajú, znamenajú pravidelné vyplácanie odmien pani H. Rummelovej za vedenie účtu SKS. Nijaké
iné odmeny sa v uvedenom období nevyplácali. Plénum
SKS jednomyseľne schválilo správu o činnosti SKS za rok
2006 i správu z revízie hospodárenia SKS za rok 2006.
Rokovanie pléna SKS sa ďalej venovalo návrhu na
úpravu stanov SKS, ktorý predložil predseda SKS ako
návrh predsedníctva SKS. Stanovy Slovenského komitétu
slavistov boli rozšírené o články, ktoré deﬁnujú práva, povinnosti a postavenie čestného predsedu SKS a čestných
členov SKS. V rámci zmien došlo aj k úprave článku,
ktorým sa upravuje poslanie a činnosť SKS; Slovenský
komitét slavistov sa stáva podnikateľským subjektom
schopným získavať prostriedky z vlastnej vydavateľskej
činnosti. Plénum SKS jednomyseľne prijalo tieto zmeny
a odporučilo inovované stanovy Slovenského komitétu
slavistov, kde sú zapracované aj zmeny zahrnuté v dodatku zo dňa 30. 3. 2005, predložiť na Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky so žiadosťou o registráciu.
Plénum Slovenského komitétu slavistov prerokovalo
a jednomyseľne prijalo návrh predsedníctva SKS na vymenovanie PhDr. Jána Jankoviča, CSc., člena korešpondenta Chorvátskej akadémie vied, za člena a podpredsedu
SKS namiesto zosnulého PhDr. Jána Košku, DrSc. Plénum SKS zároveň prijalo aj písomnú rezignáciu historika
PhDr. Michala Eliáša, CSc., na člena Slovenského komitétu slavistov z 15. apríla 2007. Na jeho miesto plénum
SKS na návrh predsedníctva SKS jednomyseľne zvolilo
historika PhDr. Jána Bobáka, CSc., riaditeľa Historického
ústavu Matice slovenskej.
Najdôležitejšou úlohou Slovenského komitétu slavistov je príprava slovenskej účasti na 14. medzinárod-
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nom zjazde slavistov. Na poslednom zasadnutí prezídia
Medzinárodného komitétu slavistov, ktoré sa uskutočnilo
v Udine (Taliansko) v septembri 2006, bola Slovensku
pridelená kvóta 20 referátov. Do kvóty referátov sa podľa
uznesenia z Udine započítavajú aj referáty, ktoré sú súčasťou schválených tematických blokov na 14. medzinárodný zjazd slavistov.
Slovensko organizuje dva tematické bloky: Folklór
v multimediálnej komunikácii, ktorého moderátorkou je
PhDr. Zuzana Profantová, CSc., z Ústavu etnológie SAV
v Bratislave a tematický blok Najstaršie slovanské osídlenie strednej Európy a Balkánu (počiatky južných a západných Slovanov), ktorý moderuje PhDr. Peter Šalkovský,
DrSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Účastníkom bloku je moderátor a najviac dvaja referenti a dvaja
účastníci diskusie, resp. koreferenti. Moderátor a dvaja
referenti pochádzajú z troch rozličných krajín; moderátor
schváleného bloku je z krajiny, ktorá blok organizuje. Koreferenti v bloku môžu pochádzať z krajiny moderátora
tematického bloku.
Na základe výzvy na podávanie návrhov na referáty
na 14. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride SKS k 19.
aprílu 2007 evidoval 42 prihlášok, z ktorých za jazykovedu bolo prihlásených 19 referátov, za literárnu vedu
a kulturológiu SKS evidoval 11 prihlášok, za etnológiu
5 prihlášok a za históriu a archeológiu prišlo na adresu
komitétu 7 prihlášok. Plénum SKS pridelenú kvótu 20 referátov rozdelilo nasledovne: Delegáciu slovenských slavistov za jazykovedu tvorí 8 referátov, za literárnu vedu
a kulturológiu 5 referátov, za etnológiu 3 referáty a za
históriu a archeológiu 4 referáty.
Podľa uznesenia pléna Slovenského komitétu slavistov budú delegáciu slovenských slavistov na 14. medzinárodnom zjazde slavistov v Ochride tvoriť títo referenti:
1. Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (Slovenské národné múzeum v Bratislave): Počiatky christianizácie Slovanov na strednom Dunaji (tematika 1.1).
2. Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. – prom. ﬁl. Adriana
Ferenčíková, CSc. (Filozoﬁcká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Jazykovedný ústav Ľudovíta
Štúra SAV): Slovanský jazykový atlas – obraz prirodzeného vývinu jazyka (1.2).
3. Prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc. (Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity): Goralské nárečia z pohľadu
súčasnej slovenskej jazykovedy (1.2).
4. Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici):
Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky (1.3).
5. Doc. PhDr. Emil Horák, CSc. (lektor slovenského
jazyka v Belehrade): Zákonitosti dezintegračných procesov v slovanských spisovných jazykoch v 20. storočí
(1.4).
6. Mgr. Mária Košková, CSc. (Slavistický ústav Jána
Stanislav SAV v Bratislave): Negácia vo frazeológii (na
slovenskom a bulharskom materiáli) (1.6).
7. Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. (Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave): Kultúrna a štátotvorná dimenzia cyrilo-metodskej misie u Slovákov (2.1).
8. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Ústav etnológie SAV
v Bratislave): Folklórny festival – jedna z foriem súčasného folklorizmu (2.2).
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9. PhDr. Ján Jankovič, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave): Adaptabilita poézie hviezdneho
obdobia (vzájomné prekladanie poézie zo slovenčiny do
srbčiny a chorvátčiny a naopak v prvej polovici 19. storočia) (2.4).
10. Doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc. – Mgr. Katarína
Žeňuchová (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave): Jazykové, etnické a konfesionálne procesy v byzantsko-slovanskom prostredí karpatského regiónu v 18.
a 19. storočí (2.8).
11. Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. – Mgr. Timotea
Vráblová, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave): Polarizácia medzi traktátovým a románovým žánrom v slovenskej literatúre v 18. storočí (2.9).
12. Prof. PhDr. Pavol Koprda, CSc. (Filozoﬁcká
fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre): Dionýz
Ďurišin: od dejín literárnych monumentov k dejinám vývinových zákonitostí (2.9).
13. Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. (Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity): Niektoré
ohlasy byzantsko-balkánskych a slovanských tradícií na
ikonách východného Slovenska 15.-18. storočia (2.10).
14. Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Filozoﬁcká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Rytmicko-prozodické paralely slovenčiny, češtiny a poľštiny (3.1).
15. PhDr. Mojmír Benža, PhD. (Ústav etnológie
SAV v Bratislave): Slavistická orientácia v slovenskej etnológii 20. storočia (3.1).
16. PhDr. Peter Šalkovský, DrSc. (Archeologický
ústav SAV v Nitre): Najstaršie slovanské obydlia; tematický blok: Najstaršie slovanské osídlenie strednej Európy
a Balkánu (počiatky južných a západných Slovanov); moderátor P. Šalkovský.
17. PhDr. Gabriel Fusek, CSc. (Archeologický ústav
SAV v Nitre): Nové poznatky o včasnoslovanskom osídlení stredodunajského priestoru; tematický blok: Najstaršie
slovanské osídlenie strednej Európy a Balkánu (počiatky
južných a západných Slovanov; moderátor P. Šalkovský.
18. Mgr. Zuzana Profantová, CSc. (Ústav etnológie
SAV v Bratislave): Folklór v multimediálnej komunikácii
a v každodennej kultúre; tematický blok: Folklór v multimediálnej komunikácii; moderátorka Z. Profantová.
19. Doc. PhDr. Ján Bosák, CSc. (Jazykovedný ústav
Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave): Národná identita
„zasiahnutá“ globalizáciou; tematický blok: Tożsamość
a język w perspektywie slawistycznej; moderátor S. Gajda
(Poľsko).
20. PhDr. Ľubor Králik, CSc. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave): Populárny etymologický
slovník ako žáner etymologickej lexikograﬁe (na príklade
slovenčiny); tematický blok: Аспекты этимологических
исследований; moderátor A. Loma (Srbsko).
Povinnosťou referenta na 14. medzinárodnom zjazde
slavistov je predniesť publikovaný referát na zjazde podľa
programu, ktorý zverejní Medzinárodný komitét slavistov.
Plénum Slovenského komitétu slavistov odporučilo publikovať referát pred vystúpením na medzinárodnom zjazde
slavistov v pripravovanom spoločnom zborníku venovanom 14. medzinárodnému zjazdu slavistov. Referát však
možno publikovať aj v niektorom z vedeckých periodík
(časopisov) s označením: Referát na 14. medzinárod-

nom zjazde slavistov v Ochride 10.-16. septembra 2008.
V takomto prípade je povinnosťou referenta poskytnúť
Slovenskému komitétu slavistov separát publikovaného
referátu a presný bibliograﬁcký údaj o publikovanom
texte najneskôr do 15. marca 2008. V záujme jednotného
postupu však plénum SKS odporučilo publikovať všetky
referáty v spoločnom zborníku 14. medzinárodný zjazd
slavistov v Ochride – príspevky slovenských slavistov,
ktorý vydá SKS v roku konania medzinárodného zjazdu
slavistov.
Pri koncipovaní referátu treba postupovať podľa nasledovnej štruktúry:
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 v rozsahu najviac
20 normovaných strán; typ písma Times New Roman
(v prípade použitia iného písma poslať aj použitý font na
diskete, na CD alebo formou e-mailu).
8. Prípadné obrázky (aj „perovky“) použité v texte
referátu odovzdať vo formáte *.jpg pre 600 dpi v osobitnej zložke na CD alebo formou e-mailu.
9. Resumé referátu odovzdať v cudzom jazyku (ruština, nemčina, angličtina, francúzština) a názov referátu
v jazyku, v ktorom je napísané resumé. Ak sa referát publikuje v cudzom jazyku, resumé sa uverejňuje v slovenčine.

Termín odovzdania referátov na publikovanie bol
stanovený na 30. november 2007. Vytlačenú podobu referátu spolu so všetkými náležitosťami podľa vyššie uvedenej štruktúry treba poslať poštou na adresu Slovenského
komitétu slavistov. Elektronickú podobou referátu možno
poslať e-mailom na adresu peter.zenuch@savba.sk alebo
poštou na CD na adresu Slovenského komitétu slavistov
spolu s vytlačeným referátom.
Plénum Slovenského komitétu slavistov ďalej prijalo uznesenie o tom, že pripraví a vydá Bibliograﬁu slovenských slavistov za roky 2003-2007. Za bibliograﬁcký
výber slavistických prác za jednotlivé vedné odbory sú
zodpovední: P. Žeňuch (jazykoveda), E. Brtáňová (literárna veda a kulturológia), M. Benža (etnológia) a V. Sedlák
(história a archeológia). Bibliograﬁcké výbery prác slovenských slavistov treba poslať v tlačenej a elektronickej
podobe do 31. 1. 2008 na adresu Slovenského komitétu
slavistov.
Podľa odporúčania pléna Slovenský komitét slavistov ešte v roku 2007 vyzve všetky relevantné vydavateľské inštitúcie a iné pracoviská, aby poskytli publikácie na
prezentáciu slovenskej vedy na knižnej výstave, ktorá je
tradične sprievodným podujatím medzinárodného zjazdu
slavistov. Knižné tituly na výstavu bude potrebné zhromaždiť v časovom predstihu, podľa možnosti tri mesiace
pred začiatkom zjazdu v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, ktorý zabezpečí ich prevoz do Macedónska.
Peter Žeňuch
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