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Výročné plenárne zasadnutie  
Slovenského komitétu slavistov

Dňa 2. februára 2016 sa v zasadacej miestnosti Sla-
vistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave (Dúb-
ravská cesta 9), uskutočnilo výročné plenárne zasadnutie 
Slovenského komitétu slavistov. Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV je na základe dohody o spolupráci podpí-

sanej dňa 2. februára 2006 sídlom Slovenského komitétu 
slavistov a podľa svojich možností vybavuje agendu komi-
tétu a zabezpečuje priestorové, technické a iné podmienky 
na jeho činnosť. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
podľa svojej zriaďovacej listiny je interdisciplinárnym 
slavistickým výskumným centrom, ktoré sa zameriava 
nielen na jazykovedné, ale aj na historické, národopisné, 
umenovedné a kulturologické výskumy z porovnávacieho 
hľadiska, v interdisciplinárnej internej a externej spolu-
práci. Je nielen vedeckovýskumným, ale aj koordinačným 
centrom slavistických výskumov na Slovensku. V spolu-
práci so Slovenským komitétom slavistov (SKS) udržia-
va kontakty so slavistickými výskumnými pracoviskami  
v zahraničí, stará sa o organizáciu domácich a medziná-
rodných slavistických vedeckých podujatí, zabezpečuje 
redigovanie a vydávanie slovenského slavistického časo-
pisu Slavica Slovaca. Je stabilným partnerom pre slavis-
tické pracoviská v slovanských i neslovanských krajinách 
v európskom i širšom svetovom kontexte. Prostredníc-
tvom Slovenského komitétu slavistov sa slovenská slavis-
tika aktívne zúčastňuje na vedeckovýskumných i vedec-
ko-organizačných aktivitách Medzinárodného komitétu 
slavistov, najvyššej slavistickej organizácie v globálnom 
slavistickom vedeckovýskumnom prostredí.

Rokovanie výročného plenárneho zasadnutia SKS 
otvoril a viedol jeho predseda prof. PhDr. Peter Žeňuch, 
DrSc., podľa schváleného programu. 

V rámci prvého bodu programu P. Žeňuch prednie-
sol správu o činnosti SKS za roky 2011-2015, v ktorej 
zdôraznil najvýznamnejšie výsledky činnosti komitétu. 
Poukázal najmä na to, že od roku 2011 je časopis Slavi-
ca Slovaca publikačným orgánom Slovenského komitétu 
slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a že 
patrí k relevantným slavistickým časopisom aj v medziná-
rodnom kontexte. Časopis je sledovaný aj v databáze Sco-
pus. Od roku 2011 je pravidelne podporovaný z prostried-
kov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, je registrovaný v CVTI (Centre vedecko-tech-
nických informácií) SR a postupne získal aj medzinárod-
né uznanie. Jeho kredibilitu zvyšuje aj skutočnosť, že je 
evidovaný v medzinárodných databázach (C.E.E.O.L., 
CEJSH, CSA, DOAJ, ERIH). Jednotlivé čísla časopisu sú 
v plnom znení k dispozícii na internetovej stránke vyda-
vateľov. Časopis je tak súčasťou štruktúry open access, 
lebo umožňuje jednoduchý prístup k výsledkom vedecké-
ho výskumu. P. Žeňuch pripomenul, že SKS má od roku 
2011 aj vlastný znak. Tvorí ho štátny znak Slovenskej 
republiky umiestený na dvoch lipových listoch s plodmi. 
Štátny znak obkolesuje modrý kruh, na ktorom je bielymi 
písmenami napísaný názov: Slovenský komitét slavistov. 
K najvýznamnejším výsledkom činnosti SKS patrí aj zor-
ganizovanie dvoch národných slavistických kongresov. 
Prvý kongres slovenských slavistov sa uskutočnil 26.-28. 
októbra 2011; poukázal na skutočnosť, že prioritou slo-
venskej slavistiky je interdisciplinárny model základného 
výskumu a prezentácia získaných výsledkov v domácom 
i medzinárodnom kontexte. Takýto výskum v slovenskom 
kultúrnom prostredí utvára obraz o nás samých, a preto 
je nevyhnutné ho naďalej napĺňať v aktuálnych vedecko-
výskumných zámeroch ako prioritný program. Referáty, 
ktoré odzneli na Prvom kongrese slovenských slavistov 
sú publikované v kolektívnej monografii Slovenská sla-
vistika včera a dnes (Bratislava 2012). Aj Druhý kongres 
slovenských slavistov (4.-6. novembra 2015) poskytol ob-
raz o stave slavistických výskumov na Slovensku (správa 
o kongrese je publikovaná v časopise Slavica Slovaca, 
2015, č. 2, s. 194-195) predovšetkým v nadväznosti na 
hlavnú tematiku kongresu, ktorou bola téma Ján Stanisla-
va a slovenská slavistika. Jeho účastníci si pripomenuli 
20. výročie vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava 
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SAV i 50. výročie vzniku slavistického časopisu Slavica 
Slovaca. Tematické okruhy konferenčných rokovaní úzko 
súviseli s uvedenými výročiami i s ideovým odkazom 
diela Jána Stanislava. Z rokovania kongresu vyplynulo, 
že výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s iný-
mi slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami 
je nevyhnutnou podmienkou  komplexného poznávania 
slovenskej kultúry v európskom hodnotovom rámci. Na 
kongrese sa ukázalo, že výsledky výskumov slovenskej 
slavistiky sa naplno akceptujú v širšom národnom a me-
dzinárodnom kontexte. Aj na tomto poli je slovenský sla-
vistický výskum pevne ukotvený, a tak sa aj naplno zú-
častňuje na poznávaní európskej kultúrnej pamäti. Z roko-
vaní Druhého kongresu slovenských slavistov sa v SÚJS 
SAV pripravuje monotematický súbor štúdií, ktorý bude 
obsahovať referáty prednesené na kongrese spracované 
do podoby vedeckých štúdií. V tejto súvislosti predseda 
SKS pripomenul víziu Tretieho kongresu slovenských 
slavistov, ktorý sa plánuje na rok 2021 s tematikou orien-
tovanou na slovenskú slavistiku v kontexte medzinárod-
ných slavistických výskumov s dôrazom na koncepciu 
interdisciplinárnych výskumov slavistiky prezentovaných 
na  11.  medzinárodnom  zjazde  slavistov  v  Bratislave 
v roku 1993. V správe o činnosti predseda SKS osobitne 
vyzdvihol aktivity SKS súvisiace s prípravou i účasťou 
slovenských slavistov na 15. medzinárodnom zjazde sla-
vistov v bieloruskom Minsku v roku 2013 i s vydaním 
publikácií, ktoré pravidelne reprezentujú výsledky výsku-
mov slovenskej slavistiky na medzinárodnej úrovni.

Na pléne SKS bola prednesená aj správa z revízie 
hospodárenia SKS za rok 2015, ktorú vypracovala externá 
spolupracovníčka SKS Helena Rummelová a na rokova-
ní pléna SKS ju predniesla Júlia Dudášová-Kriššáková. 
Revízorky SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová) správu 
preskúmali a jej správnosť potvrdili. Plénum SKS jedno-
myseľne schválilo správu o činnosti SKS za roky 2011-
2015 i správu z revízie hospodárenia SKS za rok 2015.

Rokovanie pléna SKS ďalej pokračovalo voľbou no-
vého predsedníctva Slovenského komitétu slavistov. Po 
krátkej diskusii prítomní členovia Slovenského komitétu 
slavistov na návrh z pléna odhlasovali aklamačnú voľbu 
predsedníctva SKS. P. Žeňuch po tomto hlasovaní oboz-
námil plénum SKS s návrhom predsedníctva SKS (pred-
sedníctvo SKS sa zišlo pred zasadnutím pléna SKS) na 
zloženie nového predsedníctva SKS na funkčné obdobie 
päť rokov. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 
členovia Slovenského komitétu slavistov. Na základe vý-
sledkov hlasovania sa konštatovalo, že predsedníctvo Slo-
venského komitétu slavistov bude vo funkčnom období 
nasledujúcich piatich rokov (teda od 2. februára 2016 do 
1. februára 2021) pracovať v tomto zložení: 
Predseda: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (jazykoveda)
Podpredsedovia: Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (literárna veda)

PhDr. Mojmír Benža, CSc. (etnológia)
Prof. PaedDr. Róbert Letz, PhD. (história s archeológiou)

Tajomník: Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Revízna komisia: Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.
Za prejavenú dôveru sa za novozvolený výbor poďa-

koval P. Žeňuch. 
Predseda SKS P. Žeňuch v ďalšom bode programu 

zhrnul úlohy, ktoré je potrebné realizovať v súvislosti 
s prípravou 16. Medzinárodného zjazdu slavistov, ktorý 
sa uskutoční v Belehrade v dňoch 20.–27. augusta 2018. 
Rokovanie zjazdu bude prebiehať v štyroch sekciách:  
1. Jazyk, 2. Literatúra, kultúra, folklór, 3. Slavistické dis-
kurzy a 4. Špeciálne témy zjazdu. Tematika zjazdu v slo-
venskom jazyku sa publikuje v tomto čísle časopisu a je 
spolu s výzvou na prihlasovanie referátov k dispozícii na 

internetovej stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava 
SAV (www.slavu.sav.sk) a Slovenského komitétu slavis-
tov (www.slavu.sav.sk/sks).

Záujemcovia o účasť na 16. medzinárodnom zjazde 
slavistov v Belehrade môžu svoje prihlášky posielať na ad-
resu Slovenského komitétu slavistov (Dúbravská cesta 9, 
841 04 Bratislava 4) do 31. januára 2017. Účasť referentov 
na 16. medzinárodnom zjazde slavistov nemožno zabezpe-
čiť z prostriedkov Slovenského komitétu slavistov. Účasť 
delegácie slovenských slavistov na zjazde je potrebné ko-
ordinovať s pokynmi Medzinárodného komitétu slavistov 
uverejnenými na internetovej stránke http://www.fil.bg.ac.
rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/) a tiež na internetovej strán-
ke Slovenského komitétu slavistov (www.slavu.sav.sk/sks).  
Kvóta referátov pre delegáciu slovenských slavistov na 
kongrese predstavuje 15 referátov. 

Štruktúra prihlášky referátu na 16. medzinárodný 
zjazd slavistov v Belehrade:

1. Meno, priezvisko, tituly.
2. Pracovisko.
3. Kontaktná adresa, e-mail a telefón.
4. Názov referátu v slovenskom a tiež v ruskom, ne-

meckom alebo anglickom jazyku.
5. Rozšírená anotácia referátu a kľúčové slová v slo-

venskom a tiež v ruskom, nemeckom alebo anglic-
kom jazyku (najviac 700 znakov).

Predseda SKS informoval prítomných aj o možnosti 
podávania prihlášok na tematické bloky (do 1. mája 2016; 
informácia bola zverejnená na internetovej stránke Medzi-
národného i Slovenského komitétu slavistov a tiež je publi-
kovaná v Slavica Slovaca, 2015, roč. 5. č. 2, s. 194-195).

V nadväznosti na túto výzvu profesor Martin Hom-
za i profesor Róbert Letz prejavili záujem zorganizovať 
tematické bloky venované veľkomoravskému obdobiu 
a tiež problematike súvisiacej so vznikom nástupníckych 
štátov v roku 1918 po rozpade Habsburskej monarchie. 
Prítomní členovia privítali tento záujem aj vzhľadom na 
posilnenie zastúpenia tzv. nefilologických výskumov na 
16. medzinárodnom zjazde slavistov. V súvislosti s prí-
pravou medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade  
P. Žeňuch poznamenal, že srbskí kolegovia pripravujú 
podmienky na realizáciu prezentácie posterových refe-
rátov. Umožňuje sa tak väčšia možnosť účasti mladých 
slavistov na svetovom slavistickom podujatí. 

V rámci diskusie P. Žeňuch informoval, že vznikol 
Fond na podporu umenia, ktorý od začiatku roka 2016 
prideľuje dotácie na projekty. Slovenský komitét slavistov 
predloží do fondu žiadosť na podporu vydávania časopisu 
Slavica Slovaca a dve žiadosti na organizovanie konfe-
rencií. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci 
so Slovenským komitétom slavistov v dňoch 5.-7. októb-
ra 2016 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu 
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment 
Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru 
(k 1100. výročiu jeho smrti). Odznela aj informácia o tom, 
že Slovanská knihovna v Prahe sa stala centrom evidencie 
slavistických periodických a neperiodických publikácií. 
Medzinárodný komitét slavistov odporučil národným 
komitétom slavistov, aby jej posielali svoje periodické 
i neperiodické publikácie a informovali ju aj o svojich 
elektronických vydaniach na webových portáloch. V tejto 
súvislosti prof. Ján Podolák poukázal na to, že je potrebné 
chýbajúce čísla ročenky Ethnologica Slavica et Slovaca 
zaradiť do fondu Slovanskej knihovny v Prahe.

Peter Žeňuch


