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Výročná správa o činnosti  
Slovenského komitétu slavistov 

Aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej 
situácii so šírením COVID-19 sa uskutočnilo rokovanie 
Slovenského komitétu slavistov (SKS). Zasadnutie SKS 
sa pre túto nepriaznivú situáciu opäť zišlo dištančným 
spôsobom pomocou videohovoru. Videoprenos medzi 
členmi komitétu zabezpečila zakúpená aplikácia interne-
tovej domény zoom. Témou rokovania SKS bola najmä 
sumarizácia činnosti SKS za rok 2020 spolu s revíznou 
správou o hospodárení komitétu v roku 2020. Na za-
sadnutí boli prítomní (uvádzame mená a priezviská bez 
titulov): Mojmír Benža, Erika Brtáňová, Júlia Dudášo-
vá-Kriššáková, Martin Golema, Hana Hlôšková, Martin 
Homza, Ján Kačala, Marta Keruľová, Viera Kováčová, 
Ľubor Králik, Jaromír Krško, Róbert Letz, Anita Račáko-
vá, Peter Žeňuch; ostatní členovia sa zo zasadnutia komi-
tétu ospravedlnili.

Pred začiatkom zasadnutia si prítomní členovia pri-
pomenuli pamiatku profesorky PhDr. Tatiany Štefano-
vičovej, CSc., ktorá usnula 3. januára 2021 vo veku 86 
rokov.

Predseda komitétu Peter Žeňuch v správe o činnosti 
uviedol, že rok 2020 sa aj napriek nepriaznivej situácii 
niesol v znamení 25. výročia vzniku Slavistického ústavu 
Jána Stanislava SAV (SÚJS SAV). Práve tejto udalosti je 
venovaný celý 55. ročník časopisu Slavica Slovaca, kto-
rý je publikačným orgánom SKS v spoluvydavateľskej 
pôsobnosti SÚJS SAV. Ako publikačný orgán slovenskej 
slavistiky publikoval tento časopis vedecké štúdie v troch 
samostatných číslach s rozšíreným rozsahom a supple-
mentum venované latinskému prameňu z prostredia cirkvi 
byzantského obradu na Slovensku. Hlavným redaktorom 
časopisu je Peter Žeňuch a výkonnou redaktorku sa od 
prvého čísla 55. ročníka stala Svetlana Šašerina. Predseda 
SKS zároveň pripomenul, že v druhom čísle časopisu sa 
nachádza výzva na prihlasovanie referátov na 17. medzi-
národný zjazd slavistov do Paríža (2023) a na Tretí kon-
gres slovenských slavistov (október 2021). 

V súvislosti s činnosťou SKS sa pripomenulo vydá-
vanie edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slo-
vaciae, ktorej siedmy zväzok zahrnuje diplomatickú edí-
ciu a komentáre k tlačenej pamiatke z polovice 18. storo-
čia. Písomná pamiatka je známa ako slovenský Kalvínsky 
žaltár. Osobitná pozornosť sa venuje najmä jazykovo-kul-
túrnym reáliám, ktoré ovplyvnili jeho vznik a vydanie 
v polovici 18. storočia. Doteraz tento písomný prameň 
skôr pozná vedecká obec. Širšia verejnosť sa s textom 
prameňa môže zoznámiť práve vďaka edícii Monumenta 
byzantino-slavica et latina Slovaciae, pri ktorej založení 
bol práve Slovenský komitét slavistov (J. Doruľa, P. Že-
ňuch, Mons. C. Vasiľ a Mons. J. Babjak). 

V diskusii k prednesenej správe predseda SKS 
a hlavný redaktor časopisu Slavica Slovaca požiadal prí-
tomných o vyjadrenie k doplneniu redakčnej rady o novú 
členku Mgr. Anitu Račákovú, PhD., vedúcu Katedry slo-
vanských jazykov na Filozofickej fakulte UMB v Banskej 
Bystrici. K predloženému návrhu sa pozitívne pripojila aj 
prof. J. Dudášová a navrhla, aby sa redakčná rady rozšírila 
aj o docentku PhDr. Vieru Kováčovú, PhD., z Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. V. Kováčová i A. Račáková sú 
členkami Slovenského komitétu slavistov. Prítomní čle-
novia komitétu obidva tieto návrhy jednomyseľne prijali.

V nadväznosti na pripravované rokovanie Tretieho 
kongresu slovenských slavistov odzneli diskusné prí-
spevky J. Dudášovej, J. Kačalu, L. Králika, J. Krška, 
H. Hlôškovej a i., ktorí poukázali na potrebnosť obsadiť 
tematiku v okruhoch, ktoré sú vyhlásené ako rokovacie 
témy Tretieho kongresu slovenských slavistov. Nevy-
hnutnosť prediskutovať tieto témy najmä vzhľadom na 
plánovanú prítomnosť predsedov komisií zriadených pri 
Medzinárodnom komitéte slavistov je osobitne dôležitá 
najmä vzhľadom na aktuálne trendy vo vývine spisovných 
slovanských jazykov, karpatského jazykového výskumu 
v nadväznosti na práce pri vydávaní Karpatského jazyko-
vého atlasu, vo výskume onomastiky a etnológie.

Správu z revízie hospodárenia SKS za rok 2020, kto-
rú vypracovala externá spolupracovníčka SKS Helena 
Rummelová, predniesla na online rokovaní pléna SKS 
prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc. 

Prítomní členovia komitétu obidve správy formou 
online hlasovania jednomyseľne schválili.

Nasledovala voľba nového predsedníctva Slovenské-
ho komitétu slavistov a revíznej komisie na ďalšie päťroč-
né funkčné obdobie. 

Nové predsedníctvo Slovenského komitétu slavistov 
v zložení, ktoré je uvedené nižšie, bolo zvolené jednomy-
seľne prítomnými členmi SKS:

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., predseda (jazykoveda)
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., podpredsedníčka (lite-
rárna veda)
Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., podpredsedníčka (etno-
lógia s folkloristikou)
Prof. PaedDr. Róbert Letz, PhD. podpredseda (história s 
archeológiou)
Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., tajomník (jazykoveda)
Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc., revízna komisia
Mgr. Anita Račáková, PhD., revízna komisia

Novozvolený predseda SKS sa v mene celého pred-
sedníctva poďakoval za prejavenú dôveru a pripomenul 
dôležité udalosti, ktoré Slovenský komitét slavistov plá-
nuje a pripravuje zorganizovať aj v spolupráci so Sla-
vistickým ústavom Jána Stanislava SAV, s ktorým má 
podpísanú dohodu o spolupráci pri napĺňaní slavistického 
programu zameraného na výskum slovensko-slovanských 
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i slovensko-neslovanských jazykových a kultúrnych 
vzťahov a pri vydávaní slavistického publikačného orgá-
nu, ktorým je časopis Slavica Slovaca (indexovaný v da-
tabáze Scopus). Uzávierka jednotlivých čísel časopisu je 
nasledovná: prvé číslo: 30. apríla; druhé číslo 15. októbra. 
Roku 2021 sa do tretieho čísla pripravuje diplomatické 
vydanie cyrilského lucidária zo 17. storočia z prostredia 
bývalej Mukačevskej eparchie. V súvislosti s prípravou 
Tretieho kongresu slavistov (október 2021) predseda 
SKS pripomenul, že kongres sa v prípade nepriaznivej 
pandemickej situácie uskutoční dištančne (formou online 
prístupu, resp. pri čiastočnom uvoľňovaní pandemických 
opatrení aj zmiešanou dištančno-prezenčnou formou). 
Prihlášky podľa publikovanej tematiky Tretieho kon-
gresu slovenských slavistov (pozri Slavica Slovaca, roč. 
55., č. 2, s. 325-326) treba posielať do 20. apríla 2021 
na emailovú adresu slavpeze@gmail.com. V súvislosti s 
prípravou delegácie slovenských slavistov na 17. medzi-
národný zjazd slavistov (MZS) v Paríži (2023) predseda 
pripomenul skutočnosti podľa publikovanej výzvy s te-
matikou (pozri Slavica Slovaca, roč. 55., č. 2, s. 326-330). 
Organizátori 17. MZS prijímajú prihlášky na organizo-
vanie tematických blokov do 1. mája 2021. Predsedovia 
komisií zriadených pri MKS môžu do 1. mája 2022 poslať 
prihlášky s návrhom na organizovanie okrúhleho stola. 
Do 31. decembra 2021 je potrebné na e-mailovú adresu 
predsedu SKS (slavpeze@gmail.com) poslať prihlášky na 
referáty na 17. MZS a následne sa uskutoční výber referá-
tov podľa tematiky v rozsahu pridelenej kvóty.

Na základe online hlasovania, ktoré sa uskutočnilo 
prostredníctvom emailovej komunikácie v dňoch 5. – 8. 
februára 2021 (z dôvodu pandémie Covid-19), bol v sú-
lade so Stanovami SKS prevažnou väčšinou hlasov za 
nového člena Slovenského komitétu slavistov zvolený 
profesor PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., ktorý sa venu-
je výskumom v oblasti etnológie a dejín kultúry, najmä 
vzhľadom na formovanie identít, kultúrnych a etnických 
procesov, multikulturalizmu, kultúrneho dedičstva, kultúr-
neho potenciálu, venuje sa výskumu života, kultúry a dejín 
Slovákov v zahraničí, minoritnej a kultúrnej politike.

Peter Ženuch




