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V rámci spolupráce s vysokými školami je Slavis-
tický ústav Jána Stanislava SAV zapojený do súčinnosti 
s univerzitami na Slovensku i v zahraničí. Z takejto spo-
lupráce rozličného druhu vyplýva pre pracovníkov ústavu 
celý rad úloh a povinností, ako napríklad príprava na vy-
danie publikácií reprezentujúcich slovenskú slavistiku na 
medzinárodných fórach, zabezpečenie účasti slovenských 
slavistov na svetových zjazdoch slavistov (tieto činnosti 
vyplývajú zo spolupráce so Slovenským komitétom slavis-
tov). V súčasnosti SÚJS SAV v spolupráci so Slovenským 
komitétom slavistov pripravuje účasť slovenskej delegácie 
na 14. medzinárodnom zjazde slavistov v Ochride. V ro-
ku 2007 Slavistický ústav Jána Stanislava podpísal doho-
dy o spolupráci (s účinnosťou od 1. 1. 2008) s Ústavom 
slavistiky (Институт славяноведения) Ruskej akadémie 
vied a s Cyrilo-metodským výskumným centrom Bulhar-
skej akadémie vied. Zo spolupráce s vysokými školami 
vyplýva celý rad úloh súvisiacich s pedagogickou a vedec-
kovýskumnou činnosťou (prednášková činnosť, vedenie 
seminárov a diplomantov, školenie doktorandov a pod.), 
zo spolupráce s Maticou slovenskou vyplývajú úlohy sú-
visiace s činnosťou Jazykového odboru Matice sloven-
skej, v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale sa riešia
úlohy súvisiace s napĺňaním zámerov terénneho výskumu 
v prostredí veriacich byzantského obradu na Slovensku 
a budovaním databázy rukopisných pamiatok byzantskej 
a latinskej tradície na Slovensku.

Prvoradou úlohou nášho pracoviska je rozvíjať jeho 
zamerania ako pracoviska orientovaného na základný vý-
skum, pripravovať a výskumne realizovať vedecké pro-
jekty zamerané na základný výskum.

Peter Žeňuch

Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu 

slavistov

V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bra-
tislave sa dňa 25. februára 2008 uskutočnila členská 
schôdzka Slovenského komitétu slavistov (SKS).

Plenárne rokovanie otvoril predseda SKS doc. PhDr. 
Peter Žeňuch, CSc., ktorý predniesol správu o činnosti SKS 
za uplynulé obdobie. V správe uviedol, že v súlade s do-
hodou o spolupráci medzi SKS a Slavistickým ústavom 
Jána Stanislava SAV sa vykonávala agenda súvisiaca s prí-
pravou 14. medzinárodného zjazdu slavistov (14. MZS), 
ktorý sa uskutoční v Ochride v dňoch 10.-16. septembra 
2008. Predseda SKS ďalej uviedol, že v apríli 2007 bola 
rozposlaná prvá výzva s požiadavkami na publikovanie 
referátov na 14. MZS v Ochride. Slovenský komitét sla-
vistov pripravuje na vydanie zborník referátov s názvom 
14. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride – príspevky 
slovenských slavistov. Do zborníka bude zaradený aj tema-
tický blok Najstaršie osídlenie strednej Európy a Balkánu 
(počiatky južných a západných Slovanov), ktorého moderá-
torom je PhDr. Peter Šalkovský, DrSc. Slovenský komitét 
slavistov už tradične vydá k zjazdu aj zborník bibliografic-
kých údajov o publikačnej činnosti slovenských slavistov. 
– SKS požiadal Ministerstvo kultúry SR o financovanie

projektu elektronizácie knižnice Slovenského komitétu 
slavistov v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV; žia-
dosť o finančný príspevok na tento projekt však MK SR
nepodporilo.

Podľa požiadaviek Medzinárodného komitétu sla-
vistov boli v stanovenom termíne v máji 2007 odoslané 
resumé príspevkov delegácie slovenských slavistov. Or-
ganizátori 14. MZS v Ochride budú publikovať resumé 
všetkých referátov v spoločnom zborníku rozšírených 
abstraktov podľa tematiky zjazdu. – Predseda SKS 
v správe o činnosti SKS informoval aj o zasadnutí prezí-
dia Medzinárodného komitétu slavistov (MKS), ktoré sa 
uskutočnilo 14.-17. 9. 2007 v Ochride, kde sa pripravo-
val program zjazdu. Informácie o predbežnom programe 
zjazdu, o registrácii účastníkov a o jednotlivých sprievod-
ných podujatiach sú k dispozícii v anglickej, ruskej a ma-
cedónskej jazykovej verzii na internetovej stránke MKS 
(www.msk.edu.mk). P. Žeňuch v tejto súvislosti uviedol, 
že boli aktualizované aj základné informácie na interne-
tovej stránke Slovenského komitétu slavistov, ktorú podľa 
dohody spravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 
Internetová stránka SKS (http://slavu.sav.sk/sks/) obsa-
huje Štatút SKS, opis organizačnej štruktúry, informácie 
z plenárnych zasadnutí SKS vo forme zápisníc v pdf-for-
máte a v súčasnosti aj informácie v slovenčine o chysta-
nom 14. MZS v Ochride.

Predseda SKS prezentoval zároveň zborník Cyrilské 
a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom 
prostredí na Slovensku. (Ed. Peter Žeňuch. Bratislava : 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský ko-
mitét slavistov 2007), ktorý vydal SKS s finančnou pod-
porou Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry 
(SAVOL) v druhej polovici roka 2007. V správe o činnos-
ti SKS za posledný kalendárny rok odznela aj informá-
cia, že 2. júla 2007 zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 
nové stanovy Slovenského komitétu slavistov rozšírené 
o príslušné články, ktoré definujú práva, povinnosti a po-
stavenie čestného predsedu SKS a čestných členov SKS. 
Nové stanovy umožňujú Slovenskému komitétu slavistov 
podnikať a získavať tak prostriedky na svoju činnosť aj 
prostredníctvom vlastnej vydavateľskej činnosti.

Plénum Slovenského komitétu slavistov vzalo na 
vedomie informáciu, že SKS požiada Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky o zmenu údaja o sídle Slovenského 
komitétu slavistov v stanovách SKS – po presťahova-
ní Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV do nových 
priestorov má teraz sídlo Slovenského komitétu slavistov 
novú adresu: Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava.

Na rokovaní pléna SKS bola ďalej prednesená sprá-
va z revízie hospodárenia Slovenského komitétu slavistov 
za rok 2007. Správu vypracovala externá spolupracov-
níčka komitétu Helena Rummelová a na rokovaní pléna 
SKS ju predniesla profesorka PhDr. Júlia Dudášová, CSc. 
Revízorky SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová) správu 
preskúmali a jej správnosť potvrdili. Plénum SKS jed-
nomyseľne schválilo správu o činnosti SKS za rok 2007 
i správu z revízie hospodárenia SKS za rok 2007.

Slovenský komitét slavistov na svojom zasadnutí 
prerokoval návrh predsedníctva SKS na zvolenie pro-
fesora PhDr. Jána Doruľu, DrSc., za čestného predsedu 
SKS. Plénum SKS pri tejto príležitosti prijalo uznesenie, 
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rom zjazdu. Po zaslaní registračného formulára dosta-
ne každý zaregistrovaný účastník písomné potvrdenie 
(faxom alebo elektronicky) o registrácii a číslo účtu, na 
ktorý prostredníctvom medzibankového styku uhradí 
registračný poplatok. Registračný poplatok možno uhra-
diť v dvoch termínoch – do 31. 3. 2008, alebo po tomto 
termíne, prípadne až pri osobnej registrácii po príchode 
do Ochridu (kontaktná adresa: Патнички и туристички 
центар ВИС ПОЈ, Булевар Туристичка 50, 6000 Охрид, 
Республика Македония; Tel.: 00389 46 255 600, fax: 
00389 46 256 321). Povinnosťou člena slovenskej dele-
gácie na 14. medzinárodnom zjazde slavistov je predniesť 
publikovaný referát na rokovaní zjazdu podľa programu, 
ktorý zverejní Medzinárodný komitét slavistov.

V diskusii sa prítomní členovia SKS venovali návrhu 
čestného predsedu SKS Jána Doruľu, v ktorom vyjadril 
potrebu organizovať pravidelné národné stretnutia sloven-
ských slavistov. Národné stretnutia slavistov sa uskutoč-
ňujú vo viacerých krajinách, napríklad v Chorvátsku, Slo-
vinsku, Českej republike a pod. Prítomní konštatovali, že 
Slovenský komitét slavistov môže organizačne zabezpe-
čovať stretnutia slavistov a ďalších záujemcov o skúmanie 
slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských vzťa-
hov a kontaktov v širokom interdisciplinárnom zábere na 
národnej úrovni, kde by sa pertraktovali nielen výsledky 
výskumov vedeckých pracovníkov inštitúcii z akadémie 
vied a vysokých škôl na Slovensku, ale by mohla prebie-
hať široká diskusia o jazykových, literárnovedných, et-
nologických, historických a archeologických výsledkoch 
výskumu. Takéto stretnutia istotne prispejú predovšetkým 
k prezentácii a popularizácii slavistických výskumov.

Peter Žeňuch

v ktorom SKS vyjadruje uznanie a ocenenie vedecko-or-
ganizačných aktivít J. Doruľu najmä pri príprave a orga-
nizácii 11. MZS, pri príprave aktívnej účasti a prezentácie 
slovenskej vedy na 12. a 13. MZS v Krakove a Ľubľane 
v roku 1998 i v roku 2003. Vyjadrilo zároveň uznanie 
J. Doruľovi za aktivity pri organizačnom a personálnom 
dobudovaní SKS, ktorý sa stal plnohodnotným a rov-
noprávnym členom MKS. Plénum SKS zvolilo J. Doruľu 
za čestného predsedu Slovenského komitétu slavistov. 
Čestný predseda SKS je podľa stanov SKS riadnym čle-
nom SKS a má právo zúčastňovať sa na rokovaniach a za-
sadnutiach predsedníctva SKS.

V ďalšej časti zasadnutia sa hovorilo o príprave 
14. MZS a o možnostiach získať finančný príspevok na
cestovanie a ubytovanie pre členov slovenskej delegácie. 
V rámci diskusie odznela informácia, že zjazdové rokova-
nia sa uskutočnia v hoteloch Metropol, Ineks Gorica, Granit 
a v univerzitnom konferenčnom centre, ktoré sa nachádzajú 
3-7 km od Ochridu. Rokovacími jazykmi budú všetky slo-
vanské jazyky, angličtina, nemčina a francúzština. Maximál-
na dĺžka vystúpenia je 15 minút; 5 minút organizátori zjazdu 
rezervovali na diskusiu. V tematických blokoch je dĺžka 
vystúpenia ohraničená na 10 minút. Podmienkou vystúpenia 
na zjazde je registrácia účastníka na predpísanom formulári, 
ktorý je dostupný v elektronickej verzii v anglickej, ruskej 
a macedónskej jazykovej mutácii na internetovej stránke or-
ganizátorov zjazdu (www.msk.edu.mk a www.vispoj.com.
mk) a tiež na internetovej stránke Slovenského komitétu sla-
vistov. Na internetovej adrese SKS sú k dispozícii aj ďalšie 
relevantné informácie o organizácii zjazdu a o možnostiach 
dopravy na miesto rokovania.

Vyplnený registrečný formulár treba poslať faxom 
alebo elektronicky najneskôr do 1. 6. 2008 organizáto-


