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Slovo na úvod

Zborník príspevkov slovenských slavistov na 14. medzinárodný zjazd sla-
vistov v Ochride obsahuje prijaté referáty aj vybrané slavistické štúdie, ktoré sa do 
kvóty na zjazd nedostali, no spĺňajú požadované odborné nároky. Zoznam prijatých 
referátov spolu s témami príspevkov v dvoch osobitných tematických blokoch je 
publikovaný v časopise Slavica Slovaca (2007, roč. 42, č. 1, s. s. 94). Usporiada-
nie príspevkov v zborníku určuje schválená tematika zjazdu (pozri Slavica Slovaca, 
2006, roč. 41, č. 1, s. 95-96).

V zborníku sa popri referátoch publikujú aj príspevky do tematického blo-
ku Najstaršie slovanské osídlenie strednej Európy a Balkánu (počiatky južných  
a západných Slovanov), ktorého moderátorom je P. Šalkovský. Zaradili sme sem aj 
príspevok Ľ. Králika, ktorý patrí do tematického bloku Аспекты этимологических 
исследований (moderátorom bloku je A. Loma zo Srbska).

V zostave referátov na 14. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride nastalo 
niekoľko zmien. Niektorí referenti neposkytli svoj príspevok na uverejnenie, ďalší 
svoje príspevky publikovali vo forme štúdií v iných zborníkoch: Referát J. Dudá-
šovej je publikovaný v zborníku Slovensko – Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese 
transformácie. (Ed. J. Hvišč. Bratislava: Slovensko-poľská komisia humanitných 
vied, vydavateľstvo LUFEMA, 2008, s. 215-231 a príspevok P. Koprdu sa publikuje 
v zborníku The Perspectives of Modern Literary Comparative Studies in Slavic Li-
teratures (Lowicz 2006). 

Publikovanie najnovších výsledkov slavistických výskumov v slovenskej ja-
zykovede, literárnej vede, histórii a etnológii v zborníku na 14. medzinárodný zjazd 
slavistov pokladáme za významnú súčasť prezentácie slovenskej slavistiky.

Peter Žeňuch
predseda Slovenského komitétu slavistov

riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV


