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Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov

Dňa 4. októbra 2012 sa v v sídle Slavistického ústavu 
Jána Stanislava SAV uskutočnilo zasadnutie Slovenského 
komitétu slavistov (SKS). Predseda komitétu informoval o 
vedecko-organizačných otázkach súvisiacich s prípravou 
15. medzinárodného  zjazdu slavistov, ktorý sa uskutoč-
ní v dňoch 20.-27. augusta 2013 v bieloruskom Minsku.  
Prednesené informácie odzneli na rokovaní Medzinárodné-
ho komitétu slavistov (MKS), ktoré sa uskutočnilo na pôde 
Bieloruskej akadémie vied v dňoch 27.-28. augusta 2012. 

15. medzinárodný zjazd slavistov (MZS) sa uskutoč-
ní v univerzitnom komplexe v Minsku. Vložné pre aktív-
nych účastníkov zjazdu je stanovené vo výške 100 eur. 
Vízum do Bieloruska je vo výške 60 eur, MKS však mieni 
rokovať s Ministerstvom zahraničných vecí Bieloruskej 
republiky o znížení alebo odpustení vízového poplatku 
pre aktívnych účastníkov zjazdu, no nemôže garantovať 
zníženie poplatkov za vízovú povinnosť. 

Členovia delegácie sú povinní registrovať sa formou 
návratky (анкета участника съезда), ktorá bude do 
konca októbra 2012 publikovaná na internetovej stránke 
15. MZS – www.xvcongress.iml.basnet.by. Ubytovanie, 
fakultatívne exkurzie a organizovanie kultúrneho progra-
mu pre účastníkov zjazdu zabezpečí bieloruská cestovná 
kancelária. Vzhľadom na túto skutočnosť MKS i SKS od-
porúča členom delegácie i účastníkom rokovaní v komisi-
ách a v tematických blokoch sledovať internetovú stránku 
15. medzinárodného zjazdu slavistov. 

Na rokovaní zjazdu popri plenárnych referátoch 
odznejú prihlásené referáty účastníkov delegácií schvá-
lené jednotlivými národnými komitétmi. Dĺžka referátu 
v sekcii je stanovená na 15-20 minút, za prednáškou bude 
nasledovať diskusia. Tematické bloky odznejú paralelne 
v rámci vymedzeného času v rozsahu dve hodiny. Tema-
tické bloky zahrnú vystúpenia troch referentov,  koreferen-
ta a diskutujúceho.  Za organizovanie a priebeh vystúpení 
v rámci blokov zodpovedá organizátor bloku. Slovenský 
komitét slavistov bude na medzinárodnom zjazde pre-
zentovať tri tematické bloky. Počet všetkých tematických 
blokov prijatých na rokovanie zjazdu je 25. 

Organizátori zjazdu vydajú zborník obsahujúci re-
sumé referátov a tematických blokov. Povinnosťou ná-
rodných komitétov je vydať zborník referátov národnej 
delegácie. Organizátori tematických blokov sú povinní 
zabezpečiť vydanie zborníkov s referátmi, koreferátmi  
a diskusnými príspevkami pripravovaného tematické 
bloku. Publikované referáty musia byť k dispozícii po-
čas jednotlivých vystúpení na zjazde. Slovenský komitét 
popri zborníku referátov slovenských slavistov pripraví 
aj bibliografický výber slavistických prác za roky 2008-
2012 (pozri aj zápisnicu zo zasadnutia SKS publikovanú 
v časopise Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 1, s. 96). 

MKS pripravuje aj prezentácie slavistických projek-
tov. Návrhy na prezentácie významných medzinárodne 
organizovaných projektov a výskumov môžu záujemco-
via posielať na adresu Bieloruského komitétu slavistov. 
Bieloruský komitét slavistov si vyhradzuje právo výberu 
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projektov na prezentáciu počas zjazdu. Slavistické pro-
jekty a výskumy sa môžu prezentovať aj počas rokovaní 
komisií, ktorých zasadnutie sa tradične uskutoční počas 
zjazdu. Jednotlivé návrhy na prezentácie treba zaslať bie-
loruským organizátorom zjazdu najneskôr do konca de-
cembra 2012. Návrhy na organizovanie zasadnutí komi-
sií, na akreditáciu súčasných komisií i návrhy na prijatie 
a akreditáciu nových komisií pri Medzinárodnom komité-
te slavistov treba zasielať koordinátorovi komisií pri Me-
dzinárodnom komitéte slavistov. Činnosť akreditovaných 
komisií pri MKS v rokoch 2008-2012 a návrhy na akredi-
táciu komisií na obdobie rokov 2013-2017 sa prerokujú 
na zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov počas 
trvania 15. medzinárodného zjazdu slavistov v Minsku.

Počas kongresu sa uskutoční výstava slavistických 
knižných publikácií. Slovenský komitét slavistov dňa 10. 
septembra 2012 listom vyzval vydavateľské inštitúcie, 
vedecké pracoviská a ďalšie relevantné inštitúcie na Slo-
vensku, aby poskytli publikácie na prezentáciu slovenskej 
vedy na knižnej výstave, ktorá je tradičným sprievodným 
podujatím všetkých medzinárodných zjazdov slavistov. 
Knižné tituly na výstavu zhromažďuje SKS na adrese 
svojho sídla do konca mája 2013; po tomto termíne za-
bezpečí ich prevoz do Bieloruska.

V ďalšej časti rokovania predseda SKS informoval 
prítomných o výzve Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky na spoluprácu a predkladanie návrhov členov 
zhromaždenia profesijných združení aktívnych v oblasti 
kultúry na účely voľby zástupcov reprezentatívnych pro-
fesijných združení aktívnych v oblasti kultúry v Rade vlá-
dy Slovenskej republiky pre kultúru. Profesijné združenie, 
ktoré navrhne takýchto členov, musí byť registrované na 
Ministerstve vnútra SR najmenej jeden rok, musí zastu-
povať najmenej sto osôb pôsobiacich v oblasti kultúry, 
musí preukázať, že sa aktívne zapája do činností v oblasti 
kultúry. Prítomní členovia SKS deklarovali, že SKS spĺ-
ňa všetky tieto požiadavky. Ako konsenzuálne uznesenie 
prijali návrh na členov zhromaždenia sekretariátu rady 
v tomto zložení: doc. PhDr. Erika  Brtáňová, CSc., doc. 
PhDr. Hana  Hlôšková, CSc. a doc. PhDr. Peter  Žeňuch, 
DrSc. Zároveň prítomní poverili predsedu SKS, aby 
v zmysle pokynov Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky a v zmysle uznesenia SKS vypracoval a predložil 
návrh na Ministerstvo kultúry SR.

Na rokovaní SKS prof. PhDr. Ján  Doruľa, DrSc., 
čestný predseda SKS a hlavný redaktor časopisu Slavi-
ca Slovaca, predložil návrh Vedeckej rady Slavistického 
ústavu Jána Stanislava SAV na vymenovanie P. Žeňucha 
za nového hlavného redaktora časopisu Slavica Slovaca. 
Časopis Slavica Slovaca je orgánom slovenskej slavistiky 
a jeho vydavateľom je Slavistický ústav Jána Stanislava 
SAV a Slovenský komitét slavistov. Keďže navrhovaný 
nový hlavný redaktor časopisu je štatutárom Slavistického 
ústavu Jána Stanislava SAV i predsedom Slovenského ko-
mitétu slavistov, Vedecká rada Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV na svojom zasadnutí dňa 2. októbra 2012 
po vyjadrení súhlasu navrhovaného prerokovala a odpo-
ručila návrh na jeho vymenovanie za hlavného redaktora 

časopisu aj Slovenskému komitétu slavistov. Návrh na vy-
menovanie doc. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc., za hlavné-
ho redaktora časopisu Slavica Slovaca prítomní členovia 
konsenzuálne podporili.

Peter  Žeňuch


