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Zo zasadnutia Slovenského komitétu slavistov
Plénum Slovenského komitétu slavistov (SKS) sa
zišlo na svojej pravidelnej schôdzke dňa 25. marca 2014
v sídle Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov.
Predseda SKS predniesol správu o činnosti komitétu
za rok 2013, v ktorej upozornil na skutočnosti súvisiace
s prípravou a organizáciou 15. medzinárodného zjazdu
slavistov (MZS) v Minsku. Publikácie venované zjazdu
a účasť slovenských slavistov na rokovaniach v Minsku
sa podarilo zabezpečiť vďaka podpore z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. SKS
získal na tento účel dva projekty – jeden projekt z programu Pro Slovakia, ktorý je určený na podporu mobility
a medzinárodnú spoluprácu a prezentáciu výsledkov
v oblasti slovenskej kultúry v zahraničí a druhý projekt
z podprogramu Umenie zameraný na podporu vydávania
literatúry a knižnú kultúru. Okrem toho SKS získal z dotačného systému Ministerstva kultúry aj ﬁnančnú podporu
na vydávanie interdisciplinárneho slavistického časopisu
Slavica Slovaca a podporu na vydanie knižnej publikácie
Jazyka kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (Bratislava 2013). SKS v rámci svojej
činnosti získal podporu aj od Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry SAVOL na vydanie ďalších troch
publikácií – vydanie súboru štúdií k tematickému bloku
na 15. MZS s názvom Dedičstvo duchovnej piesňovej
kultúry medzi Východom a Západom (Bratislava 2013),
na vydanie druhého zväzku Bulharsko-slovenského
slovníka (Bratislava 2013) a na vydanie štvrtého zväzku
edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae
(Rím - Bratislava – Košice 2013). Na zasadnutí SKS odznela aj informácia o tom, že SKS má podpísané dohody
o vydávaní časopisu s vydavateľstvom VEDA a dohodu
o distribúcii časopisu s ﬁrmou Slov-art G.T.G. Zároveň sa
pripravuje dohoda o spolupráci s inetrnetovým predajcom
www.uniknihy.sk, ktorý bude distribuovať publikácie
vydané SKS. Z predaja časopisu a kníh vydaných SKS
sa tvorí ﬁnančný príspevok, ktorý SKS používa na doﬁnancovanie povinnej 5 % ﬁnančnej účasti pri realizácii
projektov získaných z MK SR. Predseda SKS vo svojej správe zhrnul aj ďalšie činnosti súvisiace s agendou
15. MZS v Minsku. Informáciu o týchto aktivitách sme už
publikovali v správe zo zasadnutia SKS na stránka časopisu Slavica Slovaca (2013, roč. 48, č. 1, s. 95-96).
Na rokovaní pléna SKS bola prednesená aj správa
o revízii hospodárenia SKS za rok 2013, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka SKS Helena Rummelová
a na rokovaní pléna SKS ju prečítala Tatiana Štefanovičová. Revízorky SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová)
správu preskúmali a jej správnosť potvrdili. Plénum SKS
v diskusii ocenilo aktivity SKS v súvislosti s jeho vyrovnaným hospodárením a jednomyseľne schválilo správu
o činnosti SKS za rok 2013 i správu z revízie hospodárenia SKS za rok 2013.
V ďalšej časti zasadnutia SKS sa diskutovalo o prípravách na Druhý kongres slovenských slavistov v roku

2015, ktorý bude venovaný Jánovi Stanislavovi, 50. výročiu časopisu Slavica Slovaca a 20. výročiu od založenia
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Diskutovalo
sa o materiáli Изменения в принципах организации
съездов славистов и деятельности Международного
комитета славистов. SKS odporučil predsedovi SKS
zaujať k materiálu kritické stanovisko. SKS súhlasil s návrh docenta SEODr. PaedDr. Šimona Marinčáka, PhD., za
člena redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca.
Peter Žeňuch
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