Protokol zo zasadnutia prezídia Medzinárodného komitétu
slavistov v Ruomberku 5.  7. decembra 2001
Rokovanie prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
(MKS) v Ruomberku pozdravil prof. Ján Doru¾a, predseda Slovenského komitétu slavistov. Vo svojom
príhovore zdôraznil, e toto stretnutie slavistov je v Slovenskej republike najvýznamnejie od roku 1993, keï
sa v Bratislave konal 11. medzinárodný zjazd slavistov (MZS). Prof. J. Doru¾a osobitne privítal organizátorov
13. MZS v ¼ub¾ane, najmä predsedníèku MKS prof. Alenku ivicovú-Dularovú, ktorá ïalej viedla pracovné
zasadnutia prezídia MKS.
Na rokovaní prezídia sa zúèastnilo 15 predstavite¾ov národných komitétov a organizácií slavistov zo
6 slovanských a 4 neslovanských krajín: prof. Alenka ivicová-Dularová, predsedníèka MKS (Slovinsko),
prof. Genadz« Cyxun (Henadz Cychun, Bielorusko), prof. Ivo Pospíil a doc. Milo Zelenka (Èesko), prof.
Anica Nazorová (Chorvátsko), prof. Lucjan Suchanek a prof. Stanis³aw Gajda (Po¾sko), prof. Karl Gutschmidt
(Nemecko), prof. Gerhard Neweklowsky (Rakúsko), prof. Dorin Gãmulescu (Rumunsko) a prof. Stefano
Garzonio (Taliansko). Slovenský komitét slavistov zastupovali prof. Ján Doru¾a, Dr. Peter eòuch, prof.
Vincent Sedlák a Dr. Ján Koka.
Svoju neúèas na tomto zasadnutí ospravedlnili: M. Hladnik, A. Skaza (Slovinsko), Oleg N. Trubaèov
(Rusko), M. Flier (USA) a N. ekulin (Kanada), zo zdravotných dôvodov sa na zasadnutí prezídia MKS
v Ruomberku nemohol zúèastni ani S. Wollman a H. Rothe.
Úèastníci zasadnutia prezídia MKS sa zúèastnili aj na otváracom a závereènom rokovaní medzinárodnej
interdisciplinárnej vedeckej konferencie Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboenská tvorba 15.  18.
storoèia v európskom kontexte, ktorá prebiehala na pôde Katolíckej univerzity v Ruomberku, a 6. decembra
spolu s úèastníkmi konferencie absolvovali exkurziu do neïalekej dediny Vlkolínec, ktorá je kultúrnou pamiatkou
UNESCO. Veèer ich svojím umeleckým programom pozdravil spevácky súbor Katolíckej univerzity Benedictus
a folklórny súbor Liptov.
Ïalie zasadnutie prezídia MKS sa uskutoèní 3.  5. októbra 2002 v Maribore.
Program zasadnutia prezídia MKS tvorilo prerokúvanie správy o stave organizaèných príprav
13. medzinárodného zjazdu slavistov, výber a schválenie koneèného poètu tematických blokov, prerokovanie
návrhov na tematiku okrúhlych stolov a na jej vzah k tematickým blokom, plenárne prednáky a niektoré
ïalie organizaèné otázky.
Zo správy, ktorú predniesla predsedníèka MKS prof. Alenka ivicová-Dularová, vyplynulo, e z 38
národných komitétov a organizácií slavistov, ktoré majú právo prihlási referáty v rámci pridelenej
kvóty, do stanoveného termínu vyuilo toto právo 29 národných komitétov a organizácií slavistov, nijaké
prihláky referátov neprili do ¼ub¾any z 9 krajín  z Bosny a Hercegoviny, z Grécka, z Holandska (odtia¾
bola doruèená jedna individuálna prihláka), z Indie, z Izraela, z Litvy, z Moldavska, z Nórska ani zo
vajèiarska.
Tak sa stalo, e z nevyuitej kvóty referátov pridelenej týmto krajinám zostalo neobsadených, vo¾ných
44 referátov.
Ïalích 35 referátov ostalo neobsadených preto, e viaceré krajiny nevyèerpali celú pridelenú kvótu:
Austrália a Nový Zéland prihlásili 4 referáty namiesto 5 referátov pridelených v kvóte, Dánsko prihlásilo
3 referáty namiesto pridelených 5, Kanada 8 namiesto 10, Kazachstan 2 namiesto 10, Lotysko 1 namiesto 3,
Rumunsko 13 namiesto 15, panielsko 2 namiesto 5, Ve¾ká Británia 11 namiesto 15 a USA 39 namiesto 50.
Spolu teda zostáva neobsadených 79 referátov.
Uznesenie prezídia MKS:
1. Organizátori 13. MZS (Slovinský komitét slavistov) opätovne oslovia tie národné komitéty
a organizácie slavistov, ktoré dosia¾ neprejavili záujem o aktívnu úèas na zjazde, aby vyuili
dodatoènú monos prihlási svojich reprezentantov na slavistický zjazd v ¼ub¾ane.
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2. Nevyuité kvóty referátov sa stávajú rezervou, ktorou disponujú organizátori 13. MZS.
Z tejto rezervy sa budú dodatoène pride¾ova referáty tým národným komitétom a organizáciám
slavistov, ktoré do 1. marca 2002 poiadajú Slovinský komitét slavistov o zvýenie svojej kvóty.
Viaceré národné komitéty a organizácie slavistov prihlásili vyí poèet referátov, ako im urèuje pridelená
kvóta: Bielorusko prihlásilo 26 referátov (pridelená kvóta 25), Bulharsko 41 (40), Èesko 42 (35), Estónsko
4 (3), Francúzsko 17 (15), Japonsko 5 (3), Maïarsko 24 (20), Nemecko 61 (60), Po¾sko 61 (60), Rusko
143 (60), Slovinsko 21 (10).
Toto zvýenie jednotlivých kvót znamená neplánovaný prírastok 115 referátov.
Niektoré národné komitéty a organizácie slavistov zvýili svoje kvóty o tzv. rezervné referáty: Fínsko
o 1 referát, Po¾sko o 17 referátov, Rakúsko o 1 referát, védsko o 2 referáty a Ukrajina o 10 referátov.
Uznesenie prezídia MKS:
3. Vetky národné komitéty a organizácie slavistov majú dodra poèet referátov pridelený
v kvóte; môu sa uchádza o primerané zvýenie tohto poètu do 1. marca 2002 pod¾a uznesenia è. 2.
4. S poukazom na rozhodnutie MKS prijaté na zasadnutí v Krakove v závere 12. MZS sa
neevidujú a teda ani neprihlasujú rezervné referáty (skripty). Preto národné komitéty a organizácie
slavistov do 1. mája 2002 predloia organizátorom 13. MZS definitívne zoznamy referátov a referentov
spolu s definitívnym znením resumé vetkých referátov; resumé treba predloi v písomnej aj
elektronickej podobe (na diskete alebo e-mailom) vo formáte *. rtf pre MS Word.
Organizátori 13. MZS dostali 16 individuálne prihlásených referátov. Prezídium MKS neodporúèa
prijíma vetky referáty prihlásené individuálne, bez súhlasu prísluného národného komitétu alebo organizácie
slavistov, hoci koneèné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí takých referátov je v kompetencii Slovinského
komitétu slavistov (do programu 13. MZS bol zaradený individuálne prihlásený referát Hana Stenwijka The
use of the supine in Lower Sorbian z Holandska a referát Jaroslava Pánka Josef Dobrovský in zaèetki
modernega èekega zgodovinopisja z Èeska).
Tematické bloky. Prezídium MKS prerokovalo aj iadosti o usporiadanie tematických blokov. Úèastníci
zasadnutia mali k dispozícii podrobný preh¾ad vetkých 31 prihlásených blokov, s potrebnými údajmi
a komentármi spracovanými koordinátorom tematických blokov prof. Miranom Hladnikom, ktorý sa sám
nemohol zúèastni na zasadnutí prezídia MKS v Ruomberku.
Po starostlivom posúdení kadej iadosti schválilo prezídium MKS definitívny súbor týchto dvadsiatich
tematických blokov:
1. Podíl sémantických výkladù v heslech etymologického slovníka (E. Havlová; Èesko)
2. Kritieskoe izdanie drevnejâego slavnskogo teksta biblejskix knig i ego al«ternativy
(S. Nikolova; Bulharsko)
3. Hrvatski jezik u dodiru s evropskim jezicima (A. Menac, L. Soèanac; Chorvátsko)
4. Internacionalizácia v súèasných slovanských jazykoch (J. Bosák; Slovensko)
5. Inter-Slavica (R. Marti; Nemecko)
6. Sravnitel«nyj sintaksis slavnskix zykov 2-oj poloviny 20-go veka (S. Karolak; Po¾sko)
7. Corpus Linguistics for Slavic Languages (T. Erjavec; Slovinsko)
8. Topika slavnskix literatur (T. A·tugovÁ; Bielorusko)
9. Les citations scriptures dans la littérature slavonne (P. Gonneau; Francúzsko)
10. Dinamika nasili: Vidy postsovetskoj populrnoj literatury i detektiva (A. EngelBraunschmidt; Nemecko)
11. Perevod xudo½estvennyx tekstov Ð kommunikaci narodov, zykov, kul«tur (J. Koka,
M. Kusá; Slovensko)
12. Gender-Block (J. van Leeuwen-Turnovcova; Nemecko)
13. Rol« religii v formirovanii nacional«nogo samosoznani i nacional«noj kul«tu-ry u
slavnskix narodov (I. V. urkina; Rusko)
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14. Drevneslavnska liturgieska poqzi (K. Stanchev; Taliansko)
15.Konec avangarda i rol« slavnskix avtorov pri formacii posleduwej kul«turnoj qpoxi
(M. Freise; Nemecko)
16. Qtnokul«turnoe vzaimodejstvie vostoinyx slavn v XVII-XVIII vekax (L. Gorizontov;
Rusko)
17. Slovanski jeziki in knjievnosti v izobraevanju (B. Krakar-Vogel; Slovinsko)
18. Folklór a folkloristika na prelome milénia (Z. Profantová; Slovensko)
19. Piwa; produkty pitani i kul«turno-semantieskie aspekty (R. Rathmayr; Rakúsko)
20. Podunajskí Slovania v 7.  9. storoèí (V. Sedlák; Slovensko).
Prerokúvanie ïalej vopred ohlásenej tematiky bude súèasou zasadnutí prísluných komisií pri MKS:
1. Doseki in naloge lingvistiène geografije v slovanskem svetu v èasu intenzivnega izhajanja zvezkov
OLA (Ï. Ãðèöeíêo; Ukrajina)
2. Ñðeäíeâeêoâûe ñëaâÿíñêèe òeêñòû è ýëeêòðoííûe èçäaíèÿ: ñòaíäaðòû è òeõíoëoãèè (A. Ë.
Ìèëèòeíoâa; Bulharsko)
3. Ëeêñèêoãðaôèÿ (Ã. A. Áoãaòoâa; Rusko).
Okrúhle stoly a plenárne referáty. Na rokovanie 13. MZS bol prihlásený okrúhly stôl s tematikou
Slavistika i issledovatel«skie perspektivy v period globalizacii, ktorého organizátormi sú prof.
Ivo Pospíil (Èesko) a prof. Lucjan Suchanek (Po¾sko), prof. Karl Gutschmidt (Nemecko) a prof. Stanis³aw
Gajda (Po¾sko) navrhli okrúhly stôl s tematikou Ekológia slovanských jazykov a prof. Dorin Gãmulescu
(Rumunsko) navrhol okrúhly stôl s tematikou Univerzitná slavistika v slovanských a neslovanských krajinách.
Tematika okrúhlych stolov a plenárnych referátov (i referentov) sa upresní na ïalom zasadnutí prezídia
MKS. Slovinský komitét slavistov oèakáva ïalie návrhy.
Èinnos komisií pri MKS. Správu o práci komisií pri MKS a návrhy na skvalitnenie ich èinnosti predniesol
prof. Stanis³aw Gajda. Uviedol, e dve komisie z celkového poètu 29 nemajú svojho predsedu, poukázal na potrebu
oivi prácu viacerých komisií. Písomne vyzval vetkých predsedov, aby do konca roka 2002 podal kadý z nich
správu o èinnosti svojej komisie za obdobie od 12. MZS v Krakove. Èinnos komisií v päroènom medzizjazdovom
období sa bude naïalej posudzova na zasadnutiach MKS v èase trvania medzinárodného zjazdu slavistov. Prezídium
MKS prijalo predloený návrh, aby komisie svoju správu o èinnosti publikovali v niektorom zo slavistických
èasopisov. Správu o èinnosti komisie vypracúva jej predseda, celkovú správu o èinnosti komisií vypracúva koordinátor
komisií pri MKS. Prezídium MKS podèiarkuje odporúèanie, aby národné komitéty a organizácie slavistov venovali
osobitnú starostlivos èinnosti tých komisií, v ktorých majú svojho predsedu.
Organizaèné otázky. V záujme dobrého zabezpeèenia prezentácie výsledkov slavistického bádania
v medzizjazdovom období odporúèa prezídium MKS posiela organizátorom 13. MZS knihy na výstavu
v istom èasovom predstihu, pod¾a monosti mesiac pred zaèiatkom zjazdu.  Zborníky resumé dostanú
úèastníci zjazdu pri prezentácii, jeden výtlaèok zborníka polú organizátori zjazdu národným komitétom
a organizáciám slavistov pred zaèiatkom zjazdu.  Prezídium MKS prijalo odporúèanie, aby národné komitéty
a organizácie slavistov posielali partnerským slavistickým intitúciám svoje zborníky zjazdových referátov u
v predzjazdovom období.  Náklady spojené s úèasou na zjazde (ubytovanie a stravovanie) oznámia
usporiadatelia 13. MZS v priebehu 1. trroka 2002.
Predsedníèka MKS prof. Alenka ivicová-Dularová informovala prezídium MKS, e svoju rezignáciu
z èlenstva v MKS oznámil prof. Hinc Schuster-ewc (za èlena MKS navrhuje prija prof. Dietricha oltu),
ïalej prof. M. Aucouturier (Francúzsko; má ho nahradi prof. Elène Wlodarczyková) a prof. J. P. Locher
(vajèiarsko; má ho nahradi prof. Daniel Weiss).
Bratislava 18. januára 2002
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Zapísali Ján Doru¾a a Peter eòuch
Schválila Alenka ivicová-Dularová

Referáty slovenských úèastníkov 13. medzinárodného
zjazdu slavistov v ¼ub¾ane (15. -21. augusta 2003)
1. 1:
- imon Ondru: Neznáme junoslovansko-slovenské genetické lexikálne responzie
1. 2:
- Ladislav Bartko-Natalija Dzendzelivska-tefan Lipták: Slovenské náreèia na Zakarpatskej Ukrajine
vo svetle jazykových kontaktov
- Adriana Ferenèíková: Po¾nohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase
1. 3:
- Júlia Dudáová: Deklinaèný systém substantív v spisovnej slovenèine, po¾tine a bielorutine
- Juraj Furdík: Typy lexikálnej motivácie v slovanských jazykoch
- Marta Panèíková: Vývinové tendencie po¾skej, slovinskej a slovenskej lexiky na rozhraní tisícroèia
- Ján Sabol: truktúra slabiky a morfémy v slovenèine, èetine a po¾tine
- Pavol igo: Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov
1. 4:
- Ján Doru¾a: Prvý preklad celej Biblie do slovenèiny (jeho porovnanie s èeskými a po¾skými prekladmi)
- Ján Findra: týl ako modelová truktúra
- Emil Horák: Kodifikácia spisovnej slovenèiny z aspektu kodifikaèných procesov junoslovanských
spisovných jazykov
- Ivor Ripka: Niektoré pecifiká jazykových prejavov amerických Slovákov (slovansko-neslovanské
jazykové kontakty)
- Jurij Medvedyk-Katarína eòuchová-Peter eòuch: Jazykovo-historický, kultúrny a literárny vývin
hranièného slovensko-ukrajinského regiónu v 18. a na zaèiatku 19. storoèia
2. 2:
- Andrej Èerveòák: Slovanský romantizmus ako problém antropologickej genológie
- Anna Valcerová: Kontruktivizmus, civilizmus a slovenská poézia 20. storoèia
2. 3:
- Erika Brtáòová-Timotea Vráblová: Reflektovanie slovanskej duchovnej spisby na území Slovenska
v 18. storoèí
- Mária Bátorová: Motivické súvislosti literárnej moderny v slovanskom a európskom kontexte (dielo
J. C. Hronského v slovanských a európskych súvislostiach)
- Jozef Hviè: Kontinuita slovenského a po¾ského romantizmu
- Milan Jurèo: Literatúra v znamení esteticko-kreatívneho a v slubách konfesionálno-religiózneho
2. 4:
- Mojmír Bena: Jazyková politika v Slovenskej republike
- Eva Krekovièová: Národné osamostatnenie a reinterpretácia minulosti  slovenské a slovanské
súvislosti
- Soòa Pateková: Náboensko-filozofické determinanty ruskej (európskej) literatúry zaèiatku 20.
storoèia
- Peter oltés: Prítomnos byzantsko-slovanského obradu na Slovensku a jeho vnímanie slovenskou
historiografiou
- Alexander Zozu¾ak: Národné osamostatnenie Rusínov a reinterpretácia minulosti so zameraním
na kultúrnu oblas
2. 5:
- Viera Gaparíková: Humoristická rozprávka v kontexte slovanskej a európskej kultúry
- Hana Hlôková: Slovanské paralely jedného povesového cyklu
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- Mikulá Muinka: Najstarí text ukrajinskej ¾udovej piesne v kontexte doterajích výskumov
3. 1:
- Daniela Kodajová: Ponímanie jazyka v názoroch J. Dobrovského, J. Kopitara a J. Herke¾a v kontexte
vývoja habsburskej monarchie v 20. -40-tych rokoch 19. storoèia
Tematika 13. MZS v ¼ub¾ane bola uverejnená v Slavica Slovaca, 2001, roè. 36, è. 1, s. 95-96.
Slovenskému komitétu slavistov prili prihláky na 45 referátov na 13. MZS v ¼ub¾ane. Z nich bolo
24 jazykovedných, 13 literárnovedných príspevkov, 4 etnologické príspevky a 4 príspevky historikov.
Na plenárnom zasadnutí SKS 13. septembra 2001 bolo z uvedeného poètu vybratých 25 referátov,
ktorými sa naplnila kvóta pridelená Slovenskej republike. Na základe monosti, ktorú poskytlo uznesenie
prezídia MKS prijaté na zasadnutí v Ruomberku, doplnil sa tento poèet o 3 ïalie z pôvodne prihlásených
referátov. Ich výber sa uskutoènil na zasadnutí rozíreného predsedníctva SKS 21. februára 2002.
Ïalích 9 referátov slovenských úèastníkov zjazdu odznie pri zjazdových rokovaniach v rámci tyroch
tematických blokov (referenti: Ján Bosák, Klára Buzássyová, Ján Koka, Mária Kusá, Eva Maliti, Zuzana
Profantová, Vincent Sedlák, Tatiana tefanovièová, Ján Steinhübel; pozri tu Protokol zo zasadnutia prezídia
Medzinárodného komitétu slavistov).
Popri výbere referátov na 13. MZS sa plenárne zasadnutie SKS 13. septembra 2001 zaoberalo prípravou
zasadnutia prezídia MKS v decembri 2001 v Ruomberku, urèilo termín odovzdania textov resumé vybratých
referátov.
Predsedníctvo SKS, rozírené o slovenských predsedov komisií pri MKS, sa zilo 21. februára 2002.
S uspokojením zobralo na vedomie správu o úspenom priebehu zasadnutia prezídia MKS v Ruomberku,
ocenilo najmä skutoènos, e boli schválené návrhy SKS na usporiadanie tyroch tematických blokov, rozhodlo
o tom, o ktoré ïalie 3 referáty sa doplní pôvodná kvóta pre SR. Za naliehavú úlohu pokladá predsedníctvo
SKS zabezpeèenie výmeny osoby predsedu komisie pre slovanskú archeológiu pri MKS, èím sa dosiahne
zlepenie èinnosti celej komisie. Predsedníctvo SKS prijalo aj návrh V. Gaparíkovej, aby sa SKS uchádzal
o uvo¾nené miesto predsedu komisie slovanského folklóru pri MKS. Návrh na osobu predsedu komisie vzíde
z pracovnej porady etnológov.
Predsedníctvo SKS rozhodlo, e texty zjazdových referátov treba posla na adresu SKS (Panská 26, 813
64 Bratislava) do 30. novembra 2002 v písomnej i elektronickej podobe, ïalej e SKS vydá opä výberovú
bibliografiu slovenských slavistických publikácií a túdií za roky 1998-2002. Práce z oblasti jazykovedy pod¾a
prijatých zásad bibliograficky spracuje P. eòuch, z oblasti literárnej vedy J. Koka, z oblasti etnológie
M. Bena a z oblasti histórie V. Sedlák. Výberovú bibliografiu za jednotlivé odbory treba Slovenskému komitétu
slavistov odovzda na redakèné spracovanie do konca marca 2003.
Pod¾a odporúèania predsedníctva SKS vyzve SKS vetky relevantné vydavate¾ské intitúcie a iné pracoviská,
aby poskytli prísluné publikácie na prezentáciu slovenskej vedy na kninej výstave v ¼ub¾ane.
Ján Doru¾a
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