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Aktuálne informácie o príprave 16. medzi-
národného zjazdu slavistov v Belehrade

I. V dňoch 30. 8. – 2. 9. 2015 sa v Prahe uskutočnilo 
zasadnutie Medzinárodného komitétu slavistov (MKS). 

Témou bola príprava 16. medzinárodného zjazdu sla-
vistov (MZS), ktorý sa uskutoční v Belehrade v Srbsku 
v dňoch 20. – 27. 8. 2018.

Na rokovaní Medzinárodného komitétu slavistov 
v Prahe organizátori zjazdu predstavili internetovú strán-
ku, na ktorej sa priebežne aktualizujú informácie o orga-
nizovaní tohto svetového slavistického podujatia. Stránka 
je zriadená na Filologickej fakulte Belehradskej univerzi-
ty: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/. 

Organizátori zjazdu predpokladajú účasť referentov 
na rokovaniach v pléne, v sekciách, v tematických blo-
koch a pri okrúhlych stoloch v počte: 650 referátov v sek-
ciách a 150-200 referátov v tematických blokoch. Jeden 
autor na zjazde má právo predniesť jeden, maximálne 
dva referáty. Pred začiatkom zjazdu je potrebné referáty 
národnej delegácie slavistov publikovať v tlačenej alebo 
elektronickej podobe tak, aby referáty boli k dispozícii 
počas rokovania zjazdu. V  prípade, že jeden autor plánuje 
predniesť dva referáty, musí ich prezentovať na rozličných 
miestach počas zjazdu, napríklad jeden referát prednesie 
v rámci sekcie a druhý referát na rokovaní tematického 
bloku alebo v rámci okrúhleho stola. 

Odporúča sa, aby referáty v rámci sekcií nevznikali 
v spoluautorstve, no pripúšťa sa, aby sa na jednom refe-
ráte spolupodieľalo najviac 3-5 autorov. Referát však na 
rokovaní zjazdu môže predniesť iba jeden autor z celého 
autorského kolektívu. 

Každý národný komitét slavistov má určenú odporú-
čanú kvótu referátov, ktorá sa neodlišuje od odporúčaných 
kvót na zjazde slavistov v Minsku v Bielorusku v roku 
2013. Pre Slovenský komitét slavistov je táto kvóta ur-
čená počtom 15 referátov. Národné komitéty však môžu 
požiadať o zvýšenie počtu referátov maximálne do výš-
ky 20% odporúčanej kvóty. Dôležitou zmenou je, že toto 
zvýšenie kvóty sa vzťahuje najmä na zabezpečenie účasti 
mladých slavistov z jednotlivých účastníckych krajín. Or-
ganizátori zjazdu v Belehrade uvažujú aj o možnostiach 
prezentácie posterových referátov, no na ich realizáciu 
treba zabezpečiť vhodné priestory.

Na referáty zahrnuté v tematických blokoch sa ne-
vzťahuje odporúčaná kvóta určená pre jednotlivé národné 
komitéty. Pri organizovaní tematických blokov preto pla-
tia osobitné pravidlá.

Na zasadnutí MKS v Prahe sa prerokovala tematika 
16. MZS v Belehrade. Tematiku zjazdu prítomní členovia 
MKS prijali s pripomienkami. Pripomienky komisií na 
zasadnutí MKS tlmočil koordinátor komisií pri MKS. De-
finitívnu podobu tematiky zjazdu po zapracovaní pripo-
mienok a po redakčnej úprave zašlú organizátori 16. MZS 
do konca roka 2015 predsedom národných komitétov 
slavistov a koordinátorovi komisií. Koordinátor komisií 
tematiku 16. medzinárodného zjazdu slavistov následne 
pošle predsedom komisií pri MKS.

Na 16. MZS v Belehrade sa prezentuje obmedzený 
počet tematických blokov, najviac 25. Výber tematických 
blokov na základe zaslaných prihlášok sa uskutoční na 
zasadnutí MKS v Bukurešti v dňoch 22.-25. 9. 2016. Pri-
hlášky na tematické bloky treba posielať vo formáte pre 
MS Word alebo *.pdf najneskôr do 1. 5. 2016 na e-mailo-
vú adresu mks@fil.bg.ac.rs 

Medzinárodný komitét slavistov prijal zásady organi-
zovania a prihlasovania tematických blokov: 1. Referáty 
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v rámci tematického bloku sú rovnocenné. 2. V tematic-
kom bloku je odporúčaný počet 3-5 referátov, v rámci 
jedného tematického bloku však môže odznieť najviac  
8 referátov. 3. V rámci tematického bloku musia vystúpiť 
referenti minimálne z 3 rozličných krajín. V tematických 
blokoch s vyššou účasťou referátov sa z jednej krajiny 
môžu prezentovať najviac dva referáty. 4. Prihláška tema-
tického bloku musí obsahovať: Názov tematického blo-
ku, anotáciu tematického bloku (najviac 1000 znakov), 
zoznam referentov s uvedením krajiny referenta, názov 
a anotácia každého referátu v prihlasovanom tematickom 
bloku (anotácia každého referátu musí obsahovať najviac 
1000 znakov). 5. Referáty prednesené v tematických blo-
ku nemusia byť publikované pred začiatkom zjazdu. Po-
čas prezentácie referátov v tematických blokoch môžu re-
ferenti poskytnúť auditóriu pracovnú verziu referátu, roz-
šírenú anotáciu alebo prezentáciu prednesenú na rokovaní 
bloku. Referáty prednesené v tematických blokoch môžu 
účastníci rokovania publikovať v samostatnom zborníku, 
v časopise alebo prostredníctvom internetového portálu.

Na zasadnutí v Prahe bola prerokovaná aj správa 
o činnosti 39 komisií zriadených pri MKS. Diskutovalo sa 
aj o návrhoch na zlepšenie činnosti menej aktívnych ale-
bo neaktívnych komisií. Medzinárodný komitét slavistov 
ocenil vedeckovýskumnú činnosť komisií a ich interne-
tové prezentácie. Zoznam internetových stránok komisií 
pri Medzinárodnom komitéte slavistov je k dispozícii na 
stránke MKS.

II. V dňoch 4.-6. novembra 2015 sa uskutočnil Druhý 
kongres slovenských slavistov, ktorý zorganizoval Slavis-
tický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Sloven-
ským komitétom slavistov v rámci riešenia projektu Cen-
tra excelentnosti SAV. Cieľom kongresu bolo predstaviť 
interdisciplinárny pohľad na dejiny slovenskej slavistiky 
aj v kontexte diela Jána Stanislava. Účastníci kongresu si 
pripomenuli 20. výročie vzniku Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV a 50. výročie vzniku slavistického časopi-
su Slavica Slovaca.

Na kongrese sa zúčastnili osobnosti kultúrneho  
a spoločenského života, ktoré svojimi pozdravnými prího-
vormi ocenili vedeckú produkciu ústavu. Na kongrese sa 
prezentovali výsledky výskumov slovensko-latinských, 
slovensko-nemeckých a slovensko-cirkevnoslovanských 
vzťahov staršieho vývinového obdobia slovenských dejín 
a kultúry, výskum slovensko-slovanských i slovensko-ne-
slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov.

Z príležitosti 20. výročia založenia slavistického pra-
coviska v SAV riaditeľ SÚJS SAV P. Žeňuch odovzdal päť 
pamätných listov osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o inštitu-
cionalizáciu slavistiky na pôde Slovenskej akadémie vied, 
o budovanie jej vedeckovýskumného zázemia a o za-
bezpečenie kontinuity slavistického vedeckého bádania. 
Ocenenými sú prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., zakladateľ 
organizácie, prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., predseda SAV 
v období, keď vznikalo toto pracovisko, prof. Dr. Hans 
Rothe z Nemecka, ktorý spolu s J. Doruľom stál pri vyda-
ní faksimile prekladu Kamaldulskej Biblie do slovenčiny 
v roku 2002 v renomovanej edícii Biblia Slavica. Pamät-
ný list prevzal prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan  
Filozofickej fakulty UKF v Nitre, za spoluprácu na

utváraní podmienok pre doktorandský študijný program  
v odbore slovanské jazyky a literatúry, a PhDr. Viera Gaš-
paríková, DrSc., za dlhodobú spoluprácu na interdiscipli-
nárnom slavistickom výskume.

Profesor Štefan Luby vo svojom pozdravnom prí-
hovore zdôraznil nevyhnutnosť slavistických výskumov. 
Pripomenul, že na plnenie náročného výskumného progra-
mu by sa žiadalo zvýšiť počet výskumných pracovníkov 
ústavu. Vyjadril uspokojenie nad tým, že dvadsať rokov 
slavistickej inštitúcie v SAV obohatilo nielen domáci, ale 
aj zahraničný slavistický výskumný priestor. Na kongre-
se sa zúčastnila veľvyslankyňa Bulharskej republiky na 
Slovensku Margarita Ganeva, ktorá vyzdvihla spoluprácu 
slovenských a bulharských vedcov pri výskume cyrilo-
-metodského dedičstva a slovensko-bulharskej lexiko-
grafii. Kongres prišiel pozdraviť Mons. František Rábek,
predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferen-
cii biskupov Slovenska, Mons. Peter Rusnák, bratislavský 
gréckokatolícky eparcha, prorektor Trnavskej univerzity 
Šimon Marinčák, dekanka Filozofickej fakulty UCM 
v Trnave Katarína Slobodová-Nováková, pozdravný list 
Institutu slavianovednia Ruskej akadémie vied prečítala 
Marína Valencová. Na nadväznom zasadnutí Slovenského 
komitétu slavistov odovzdal prof. PhDr. Alexander Rutt-
kay, DrSc., riaditeľovi Slavistického ústavu Jána Stanisla-
va SAV pozdravný list Archeologického ústavu SAV.

Na zasadnutí SKS sa prítomní členovia SKS pozitív-
ne vyjadrovali o priebehu i celkovej atmosfére na 2. kon-
grese slovenských slavistov. Zároveň sa prediskutovali 
témy súvisiace s prípravou Tretieho kongresu slovenských 
slavistov. Nosnou témou ďalšieho kongresu slovenských 
slavistov bude slovenská slavistika v kontexte medziná-
rodných slavistických výskumov s dôrazom sa koncepciu 
interdisciplnárnych výskumov slavistiky prezentovaných 
na 11. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave  
v roku 1993. Tretí kongres slovenských slavistov sa usku-
toční v roku 2021. Na zasadnutí odznel aj návrh, aby bol 
kongres venovaný niektorej z významných osobností slo-
venskej slavistiky.  Členovia komitétu živo diskutovali ku 
všetkým bodom programu rokovania a tiež k prednesenej 
správe o zasadnutí MKS v Prahe, najmä o pripravovanom 
16. MZS v Belehrade a o informáciách k organizácii te-
matických blokov a nutnosti zintenzívnenia činnosti slo-
venských slavistov v komisiách zriadených pri MKS. 

Prítomní členovia SKS súhlasili s návrhom riadite-
ľa SÚJS SAV a predsedu SKS, aby sa prof. PhDr. Peter 
Zubko, PhD., stal členom redakčnej rady časopisu Sla-
vica Slovaca.

Peter Žeňuch


