
Telefón Tel./Fax Web E-mail 
+421-2-59209412 +421-2-59209411 www.slavu.sav.sk peter.zenuch@savba.sk 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Oficiálne pozvanie na Druhý kongres slovenských slavistov 
 
Interdisciplinárny slavistický výskum na Slovensku sa uskutočňuje v rámci spolupráce 
jazykovedných, literárnovedných, etnologických, historických a archeologických 
disciplín. Slovenská slavistika tak rozvíja interdisciplinárny model výskumu vzťahov 
slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami, 
a tak napĺňa vedeckovýskumný program slavistického výskumu.  
V roku 2011 sa na pôde Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským 
komitétom slavistov uskutočnil Prvý kongres slovenských slavistov. Súbor štúdií Slovenská 

slavistika včera a dnes. (Bratislava, 2012. 268 s.) je k dispozícii nielen v tlačenej podobe, ale aj v 
elektronickej verzii na webe - http://slavu.sav.sk/publikacie/slov_slavistika_vcera_a_dnes.php. 
 
V dňoch 4. – 6. novembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Druhý kongres slovenských 
slavistov na tému Ján Stanislav a slovenská slavistika, ktorý pripravuje Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Tematika kongresu úzko súvisí 
s výskumným programom vedeckovýskumného projektu Centra excelentnosti SloSlav 
v Slovenskej akadémie vied. Cieľom projektu je podať komplexný a interdisciplinárny pohľad na 
dejiny slovenskej slavistiky. Dôležitú súčasť projektu tvorí výskum diela Jána Stanislava a jeho 
odkazu práve pre slavistický výskum na Slovensku. Na Druhom kongrese slovenských slavistov 
si pripomenieme aj 20. výročie vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a 50. výročie 
vzniku slavistického časopisu Slavica Slovaca.  
Tematické okruhy Druhého kongresu slovenských slavistov:  

• Ján Stanislav a slovenská slavistika 

• Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a dvadsať rokov jeho existencie 

• Slavistický časopis Slavica Slovaca – orgán slovenskej slavistiky  

 
Dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na Druhom kongrese slovenských slavistov. Tému 
referátu, prosím, oznámte formou priloženej návratky e-mailom (peter.zenuch@savba.sk) alebo 
poštou (na adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04) 
najneskôr do 20. apríla 2015. 
Aktívnym účastníkom kongresu obed a občerstvenie hradia organizátori. Ubytovanie je možné na 

požiadanie organizátorov zabezpečiť v ubytovacích priestoroch SAV. Cestovné náklady hradí 

vysielajúca organizácia.  

 
Bratislava 9. marca 2015 

 
 
 

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 
riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV 
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Druhý kongres slovenských slavistov 
 

4. - 6. novembra 2015 
 

 

Návratka  
odoslať emailom na adresu peter.zenuch@savba.sk, alebo vytlačenú na adresu 
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava do 20. 

apríla 2015 

 
 
................................................................................................ 
Meno, priezvisko, tituly 
 
Zúčastním sa na rokovaní Druhého kongresu slovenských slavistov a prednesiem 
referát / koreferát (diskusný príspevok) na tému:  

 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
.......................................................................................................................................................  
 
 
Písomnú verziu odovzdám do zborníka na publikovanie do 30. novembra 2015. 
 
 
 
 
V ........................................ 
 
 

................................................. (podpis) 
* Nehodiace sa prečiarknuť. 
** Rozpísať požiadavku na ubytovanie. 

              
 


