
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Slovenského národného komitétu historikov dňa 3. apríla 2014 

Prítomní: B. Ferenčuhová, R. Holec, K.Hradská, Ľ. Harbuľová, S. Michálek 

Neprítomní: P. Švorc, R. Kožiak, Š. Šutaj, M. Čaplovič, D. Segeš, O. Podolec 

Hostia: M. Gajdoš, D. Kodajová, S. Mičev, E. Ivaničková 

 

Program: 

1. Návrh člena do byra CISH 

2.  Informácie o činnosti bilaterálnych komisií historikov 

K bodu 1:  

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka SNKH  B. Ferenčuhová, ktorá zdôvodnila 
požiadavku predložiť návrh na člena byra CISH. Nové byro sa bude voliť na nadchádzajúcom 
svetovom kongrese historikov v Číne. Do konca apríla treba zaslať nomináciu. Kandidáti 
v čase voľby nesmú mať 70 rokov, mali by poznať činnosť CISH a jeho fungovanie,  a musia 
mať akademickú hodnosť profesor alebo vedúci vedecký pracovník (Research Director, 
DrSc.) Želateľná je aktívna znalosť aspoň jedného z dvoch rokovacích jazykov CISH – a to 
angličtiny alebo francúzštiny Zároveň podala informáciu o tom, kto z byra odchádza. 
Nastolila otázku, či SNKH bude predkladať návrh na nomináciu do byra. Bolo by možné 
kandidovať do byra niekoho zo Slovenska, kto zatiaľ ešte nie je v CISH veľmi známy, s tým, 
že by mal nádej uspieť skôr vo voľbách roku 2020.  

K tejto skutočnosti zareagovali členovia SNKH: Nikto z prítomných členov SNKH nenavrhol 
kandidáta do byra CISH a zhodli sa na tom, aby sa SNKH  obrátil na stredoeurópske komitéty 
historikov  s cieľom zistiť meno ich kandidáta. Ide najmä o ČR, Poľsko a Rakúsko, prípadne 
ďalšie štáty, pričom  by bolo vhodné zistiť, či majú záujem o podporu SNKH v prípade voľby 
ich kandidáta. K tejto téme sa vyjadrila dr. Ivaničková, ktorá zdôraznila, že SNKH sa musí 
bezpodmienečne rozhodnúť, či bude nominovať vlastného kandidáta  a pripustila, že za istých 
okolností je reálnejšie podporiť kandidáta z iného komitétu historikov. 
 
V rámci tohto bodu programu členovia SNKH venovali pozornosť prípravám na Svetový 
kongres historikov v Jinane. Predsedníčka SNKH informovala členov komitétu, že jedna 
z tém kongresu – Nový poriadok pre starý svet – Viedenský kongres 1815 bola definitívne 
zaradená do programu, pričom SNKH figuruje ako spoluorganizátor. Referát prednesie D. 
Kováč. B. Ferenčuhová poznamenala, že prof. Hadler je naklonený myšlienke dať priestor aj 
viacerým účastníkom zo Slovenska. Vyzvala preto prítomných, aby jej nahlásili záujem 
pripraviť príspevok na túto tému. B. Ferenčuhová takisto otvorila otázku prípravy CD nosiča 



s príspevkami slovenských historikov na tému, týkajúcu sa bohatého programu 22. kongresu 
historických vied v Jinane; napriek oznamu v Historickom časopise sa zatiaľ nikto neprihlásil,  
že má záujem do takéhoto zborníka prispieť.  
 
Záver: SNKH nemieni predkladať svojho kandidáta, ale treba pripraviť mladých historikov, 
s dostatočnou vedeckou kvalifikáciou, ktorí  by mohli v budúcnosti kandidovať na post člena 
v byre CISH. SNKH bude sondovať situáciu u predsedov národných komitétov ČR a Poľska.   

 

K bodu 2: 

Zástupcovia jednotlivých komisií historikov referovali o činnosti za uplynulé obdobie. 
Predsedníčka slovenskej časti nemecko-českej a nemecko-slovenskej  komisie E. Ivaničková 
pripomenula, že Nemecko-česká a Nemecko-slovenská komisia historikov si kladie za úlohu 
bádať o minulosti Nemcov, Čechov a Slovákov. Svoju činnosť sústreďuje na 20. storočie. 
Komisia kladie dôraz na interdisciplinárnosť a usiluje sa analyzovať skúsenosti spájajúce, 
prípadne rozdeľujúce Nemcov, Čechov a Slovákov v širšom historickom kontexte 
a s dôrazom na historickú komparatistiku. Komisia organizuje konferencie a má vlastný 
edičný plán. Komisia má zároveň aj svoju webovú stránku, ktorá sa pripravuje v Nemecku.  
Uviedla tiež, že v slovenskej časti komisie nastala zmena: minister zahraničných vecí SR 
odvolal z členstva v komisii D. Segeša a na jeho miesto vymenoval L. Abaffyovú  (taktiež 
z HÚ SAV).  

E. Ivaničková informovala aj o činnosti slovenskej časti Fóra slovenských, českých 
a britských historikov, kde tiež nastanú určité zmeny. Do konca roka 2014 budú členmi 
komisie E. Ivaničková, D. Kováč, E. Mannová a D. Daniel. Potrebné informácie sú taktiež na 
webstránke príslušnej komisie. 

O Slovensko-ukrajnskej komisii historikov referoval M. Gajdoš. Uviedol, že z technických 
dôvodov sa neuskutočnia podujatia na Ukrajine. Všetky pobyty sa anulujú, obmedzujú sa 
medzinárodné kontakty, a to aj napriek tomu, že v novembri t.r. by sa mala konať  
konferencia Metodologické otázky výskumu Rusínov a Ukrajincov v strednej Európe.  B. 
Ferenčuhová požiadala o zoznam členov komisie, ktorý by bol k dispozícii na webstránke 
SNKH. 

Predseda slovenskej časti Slovensko-rumunskej komisie S. Mičev referoval o konferencii 
Valaská kolonizácia, ktorá sa konala v októbri minulého roka, ako aj o príprave nasledujúcich 
podujatí. Pripomenul, že pretrvávajú problémy s tajomníčkou komisie. Túto funkciu zatiaľ 
vykonáva M. Syrný z Múzea SNP.  

Tajomníčka slovenskej časti Slovensko-ruskej komisie D. Kodajová referovala 
o pripravovanom podujatí Rusko a Slovensko v priesečníkoch dejín, ktoré sa uskutoční 
27.augusta 2014 v Banskej Bystrici ako súčasť oficiálnych osláv SNP a o následnom zasadaní 
komisie.  



Prítomní členovia SNKH vzali na vedomie, že novým predsedom slovenskej časti Slovensko - 
českej komisie historikov sa stal R. Holec. Bezprostredne po zasadnutí svoj súhlas 
prostredníctvom e-mailu vyjadril aj dr. Kožiak. Tým bolo uvedenie prof. Holeca do tejto 
funkcie schválené nadpolovičnou väčšinou členov SNKH. Prof. Holec informoval 
o pripravovanom zasadnutí komisie spojenom s konferenciou na tému Umenie vo vojne 
a vojna v umení, ako aj o tom, že vyšiel ďalší ročník ročenky pod názvom Česi a Slováci 
1993-2012.  Ďalšie podrobnosti o činnosti komisie sú uverejnené na webovej stránke komisie. 
R. Holec inicioval vznik Slovensko-bulharskej komisie historikov a informoval o svojich 
sondážach v tomto smere.  

B. Ferenčuhová podrobne informovala o práci slovensko-česko-francúzskej komisie 
historikov, ktorá pracuje na základe spoločných výskumných projektov. Stretáva sa 
pravidelne raz za dva roky striedavo vo Francúzsku, Slovensku a Česku. V októbri 2013  
usporiadala v Paríži medzinárodnú konferenciu Mediátori a miesta kultúrnej mediácie medzi 
Francúzskom a strednou Európou, na ktorej zo Slovenska vystúpili s prednáškami B. 
Ferenčuhová, E. Frimmová, M. Kšiňan, M. Brtko a J. Truhlářová. V dňoch 22. a 23. októbra 
2015 komisia usporiada konferenciu v Pardubiciach na tému Utváranie vzájomných znalostí 
prostredníctvom vzdelávania (19. a 20. storočie). Vedecká konferencia francúzskych, českých 
a slovenských historikov, Univerzita Pardubice 22. a 23. 10. 2015.   
Za členov komisie boli v roku 2001 menovaní aj prof. P. Petruf (Trnava) a doc. J. Mojdis 
(Prešov), ktorí prejavili záujem naďalej v komisii pracovať a svoju činnosť zintenzívniť.  

Záver. Všetky informácie o činnosti komisií, ktoré budú dodané v písomnej a stručnej forme, 
budú uverejnené na webstránke SNKH.   

 

Bratislava, 26.5. 2014   

Zapísala: Katarína Mešková Hradská 

Zápisnicu schválilo zasadnutie SNKH 29. 1. 2015 

                                                                       

 

 

  

 

 


