
 
 
 
 
     Z á p i s n i c a 
 
Zo zasadania Slovenského národného komitétu historikov  zo dňa  19.1.2012 
 
Prítomní:  
B. Ferenčuhová, K. Hradská, R. Kožiak, Š. Šutaj, S. Michálek, M. Čaplovič, O. Podolec 
Ospravedlnení: 
R. Holec, Ľ. Harbuľová, D. Segeš 
Hostia: 
T. Ivantyšynová. D. Kováč 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie zloženia bilaterálnej rusko-slovenskej komisie 
3. Svetová konferencia historikov v Číne 
4. Rôzne 

 
K bodu 1: 
Zasadanie SNKH otvorila a viedla jej predsedníčka  B. Ferenčuhová. 
 
K bodu 2: 
Predsedníčka slovenskej časti slovensko-ruskej komisie T. Ivantyšynová podala informáciu 
o personálnom obsadení komisie. Jej súčasný stav zo slovenskej strany je nevyhovujúci.   Za 
nových členov  komisie – z pracovníkov HÚ SAV - navrhla vymenovať  M. Zavackú a P. 
Šoltésa.  S komisiou už dlhší čas aktívne spolupracuje M. Zavacká, má dobré kontakty 
s ruskými kolegami a ovláda ruský jazyk. Svoj návrh vymenovať za člena komisie aj P. 
Šoltésa odôvodnila tým, že smeruje k slavistike a je veľmi perspektívny.   S nomináciou  P. 
Šoltésa nesúhlasí riaditeľ HÚ SAV S. Michálek, ktorý  ho mieni  poveriť inými úlohami, 
avšak nemôže a ani nechce mu brániť v spolupráci s komisiou. Navyše P. Šoltés nemá záujem 
v komisii pracovať. Členovia SNKH sú toho názoru, že treba rešpektovať vôľu navrhovaného 
kandidáta, ako aj stanovisko riaditeľa ústavu.   
Členovia SNKH prijali doplňovacie návrhy na vymenovanie ďalších členov komisie:  S. 
Mičeva (Múzeum SNP v Banskej Bystrici), J. Bystrického (Vojenský historický ústav) a M. 
Daniša (FF UK).  Po ich odsúhlasení bude slovensko-ruská komisia historikov pracovať 
v tomto zložení:  predsedníčka – T. Ivantyšynová, členovia:  Ľ. Harbuľová,   D. Kodajová, M. 
Zavacká, M. Šmigeľ, J. Benko, S. Mičev, J. Bystrický a M. Daniš. 
 
K bodu 3: 
Úvodom tohto bodu rokovania predsedníčka SNKH pripomenula aktivity R. Holeca v oblasti 
výskumu hospodárskych dejín.  
Predseda komisie pre  slovanské historické štúdie D. Kováč informoval o budúcej možnej 
spolupráci uvedenej komisie so  SNKH v rámci príprav svetového kongresu historikov 
v Číne. Spolupráca sa  týka témy Nový poriadok pre starý svet?. D. Kováč predložil 
prezentáciu tejto témy.  Národný komitét schválil tento návrh. D. Kováč požiadal B. 
Ferenčuhovú, aby zabezpečila preklad propozícií do francúzskeho jazyka, čo B. Ferenčuhová 
akceptovala. Prítomných zároveň ubezpečila, že všetky materiály, týkajúce sa nahlásenia 



témy v rámci svetového kongresu historikov, budú v požadovanom termíne (do 31. januára 
2012)  zaslané organizátorom.  
K bodu 4: 
Predsedníčka SNKH  informovala o aktivitách komisie pre dejiny medzinárodných vzťahov. 
Ako uviedla, počas zasadania tejto komisie v Paríži boli dané k dispozícii  tri témy, z ktorých 
dve sú už  spracované. Členov SNKH vyzvala  na spoluprácu  na tému, ktorá by zahŕňala aj 
problematiku  migrácie. 
 
 
 
 
 
Zapísala.: Katarína Hradská                                           
 
 
 
 
 
 
 


