
Zápisnica 

Zo zasadania Slovenského národného komitétu dňa 12. novembra 2013 

 

Prítomní: B. Ferenčuhová, K. Hradská, Ľ. Harbuľová,  R. Holec,  P. Švorc, S. Michálek, R. 
Kožiak, Š. Šutaj, O. Podolec 

Neprítomní a ospravedlnení:  M. Čaplovič, D. Segeš 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Vymenovanie členov v komisiách  historikov 
3. Svetový kongres historikov 
4. Rôzne 

 

K bodu 1: Zasadanie SNKH otvorila a viedla jej predsedníčka B. Ferenčuhová. Tajomníčka 
SNKH K. Hradská prečítala zápisnicu z predchádzajúceho zasadania, ku ktorej neboli žiadne 
pripomienky.  

K bodu 2: SNKH sa zaoberal personálnou otázkou  v dvoch  bilaterálnych komisiách 

historikov – v slovensko-rumunskej komisii a v slovenskej sekcii slovensko-česko-nemeckej 

komisie.  Predsedníčka SNKH B: Ferenčuhová prečítala návrh na zmenu členov slovenskej 

časti slovensko-rumunskej komisie tak, ako ho vypracoval predseda komisie S. Mičev. Ten 

navrhol do komisie vymenovať nasledujúcich: P. Kónya, M. Kmeť, K. Hollý, E. Kenderssy. 

Odôvodnil to tým, že predchádzajúca slovenská časť komisie bola po odchode M. Krajčoviča 

nefunkčná.  Členovia SNKH sa k predloženému návrhu vyjadrili súhlasne. Vyjadrili 

presvedčenie, že kandidáti na členstvo v komisii sú mladí a akcieschopní. Predsedníčka 

SNKH sa poďakovala končiacim členom v komisii za doterajšiu prácu. Poďakovanie bude aj 

v písomnej podobe. 

V súvislosti s návrhom na zmenu personálneho zloženia slovenskej časti slovensko-česko-

nemeckej komisie historikov predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová  prečítala list tajomníčky 

tejto komisie E. Ivaničkovej,  ktorý obsahoval návrh nových členov tejto komisie spolu so 

žiadosťou o ich schválenie. Členovia SNKH vzali návrh nových členov komisie na vedomie 

a jednomyseľne ich schválili. Novými členmi komisie sa stávajú M. Pekár (Katedra histórie 

UPJŠ v Košiciach),  M. Schvarc (HÚ SAV)  a ako tajomníčka (bez členstva v komisii) bola 

vymenovaná M. Abbafyová (HÚ SAV). Predsedníčka komisie  E. Ivaničková listom oznámi 



zloženie komisie na Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré bude kryť náklady spojené 

s činnosťou tejto komisie.  

K bodu 3:  Predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová informovala o pripravovanom  svetovom 

kongrese historikov, ktorý sa bude konať v auguste 2015 v  čínskom Jinane. Téme, ktoré budú 

predmetom kongresu sú uverejnené v Historickom časopise č. 1/2013 a taisto aj na webovej 

stránke. Upozornila na webstránky (linky) CISH-u, kde sa nachádza zoznam tém (4 hlavné, 

30 špecializovaných, 19 spoločných zasadnutí, 29 okrúhlych stolov) spolu s abstraktom 

podujatí a s  menami organizátorov každého jednotlivého podujatia. Zopakovala už známe 

skutočnosti, ktoré odzneli aj na predchádzajúcom zasadaní SNKH.. Pre záujemcov o účasť na 

svetovom kongrese platí, že návrh príspevku (2 500 znakov alebo 350 slov) spolu s krátkou 

biografickou notickou navrhovateľa sa musí poslať do 30. decembra 2013, a to organizátorovi 

podujatia a zároveň generálnemu sekretárovi CISH prof. Robertovi Frankovi (E-mail: 

sgcish1@gmail.com). 

Predsedníčka SNKH zároveň informovala  o niektorých technických podmienkach, ktoré sú 

s kongresom spojené Účastníci Svetového kongresu si majú nájsť zdroje na financovanie 

cesty a pobytu. Letenka – ak sa rezervuje s veľkým predstihom – stojí asi 500 až 700 Euro. 

Ujbytovanie (hotely) v Jinane – od 40 Eur (komfortný) do 90 Eur (luxusný) hotel.  

V diskusii na túto tému odznel apel S. Michálka, ktorý prízvukoval, aby sa príprave referátov 

venovala maximálna pozornosť. Autori musia svoje príspevky odovzdať v cudzom jazyku. R. 

Kožiak požiadal, aby boli všetky potrebné a dôležité informácie uverejnené na webstránke 

SNKH (linky, výzvy a upozornenia na odovzdávanie textov do konca júna 2015). Znova sa 

hovorilo o konečnej podobe referátov, ktoré by mali odznieť v Jinane, ale aj tých, ktoré budú 

obsahom CD nosiča. Ten by mal obsahovať tri tematické okruhy a mal by mať vlastný kód 

ISSN.  Budú určení pracovníci, ktorí by mali sledovať všetky práce spojené s prípravou 

a realizovaním CD nosičov, ako aj prípadných propagačných materálov. S. Michálek tiež 

pripomenul, že prípravy na svetový kongres budú predmetom rokovaní ústavnej rady a budú 

o tom informované všetky spoločensko-vedné pracoviská.  

K bodu 4:  Na zasadaní SNKH odznela informácia, že česko-slovenská komisia historikov 

vypísala odmenu 3000,- čk za prácu, ktorá sa viaže k česko-slovenským dejinám.  Takisto 

odznela informácia, že začiatkom decembra 2013 sa v maďarskom meste Vác uskutoční 

konferencia venovaná problematike slovensko-maďarských vzťahov.  Ide o podujatie 

Slovensko-maďarskej kimisie historikov na tému Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum – 



vykonštruované prvky slovensko-maďarskej spoločnej minulosti. Prednášky popredných 

historikov z akademických pracovísk na Slovensku a v Maďarsku sa budú venovať 

spoločným historickým témam od stredoveku až po obdobie dualizmu 19. storočia.  

 

 

 

Bratislava, január 2014                              zapísala: Katarína Hradská 

 

 

 


