
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Slovenského národného komitétu historikov zo dňa 25.6.2012 

 

Prítomní : B. Ferenčuhová, K. Hradská,  Ľ. Harbuľová, R. Holec, S. Michálek, M. Čaplovič, 
O. Podolec, P. Švorc 

Neprítomní:  R. Kožiak, Š. Šutaj, D. Segeš 

Hostia:  D. Kováč, predseda SHS 

 

Progam: 

1. Príprava svetového kongresu historikov   

2. Štatút SNKH 

3. Rôzne 

 

K bodu 1:  Zasadanie SNKH  otvorila a viedla predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová. V rámci 

prvého bodu programu týkajúceho sa prípravy svetového kongresu historikov uviedla, že 

PhDr. J. Nemeček, DrSc. z Českého národného komitétu historikov požiadal  Slovenský 

národný komitét historikov o vyjadrenie podpory pri hlasovaní o zaradení témy Prvá svetová 

vojna v pamäti do programu nadchádzajúceho kongresu. Hlasovanie sa uskutoční v rámci  

Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v septembri t.r. v Budapešti, na ktorom sa za 

SNKH zúčastní jeho predsedníčka B. Ferenčuhová. K predkladanému návrhu sa členovia 

SNKH vyjadrili pozitívne.  

K  bodu 2:  Predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová otvorila rozpravu k návrhu Štatútu SNKH, 

ktorý mal v predstihu k dispozícii každý z členov komitétu. K jednotlivým bodom štatútu 

odzneli pripomienky, väčšinou zásadného charakteru, ktoré sa zapracovali do pôvodného 

návrhu. Týkali sa predovšetkým právnej subjektivity SNKH, resp. toho, či SNKH bude 

orgánom, alebo organizáciou SHS.  Vzhľadom na skutočnosť, že zazneli pripomienky, aby sa 

explicitne definovalo postavenie SNKH v rámci SHS, následná diskusia sa orientovala na túto 

otázku. O. Podolec uviedol, že SNKH, ak bude orgánom SHS, nemá vlastnú právnu 

subjektivitu a vzhľadom na to, že Valné zhromaždenie SHS poverilo výbor SHS, aby 

vypracoval nový štatút SHS, môže výbor v rámci tohto procesu SNKH zrušiť. Vzhľadom na 



to, že takýto návrh odznel už na prvom zasadnutí výboru SHS po valnom zhromaždení,   

takúto  obavu vyjadrila aj predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová. Predseda SHS pri SAV D. 

Kováč vo svojej odpovedi k tejto otázke uviedol, že výbor SHS takéto ambície  rozhodne 

nemá. V ďalšej diskusii prítomní postupovali pri vypracúvaní Štatútu v súlade 

s pripravovaným textom Stanov SHS, ktoré výbor SHS už odsúhlasil, až na články týkajúce 

sa Štatútu SNKH. Prítomní sa zhodli na tom, že Slovenský národný  komitét historikov je 

orgánom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a zastupuje slovenských historikov 

v kontaktoch s organizáciami historikov v zahraničí. V tomto zmysle bude SNKH  konať. 

Všetky pripomienky, týkajúce sa Štatútu SNKH, ktoré odzneli v rozprave, resp. na ktorých sa 

prítomní členovia SNKH  zhodli, zapracuje generálny sekretár SNKH do definitívnej podoby 

Štatútu a pošle ich každému z členov komitétu  emailom v osobitnej prílohe, aby sa k nim 

mohol prípadne ešte počas určitého presne stanoveného termínu vyjadriť.  

D. Kováč sa vyjadril k otázke, či tajomník  SNKH bude vystupovať ako generálny sekretár, 

čo sa údajne v týchto štruktúrach nepoužíva. Po zvážení  argumentov sa uznieslo, že tajomník 

bude vystupovať ako generálny sekretár. Všetky údaje týkajúce sa zloženia SNKH budú 

uverejnené na webovej stránke SNKH. 

K bodu 3:  Podpredseda SNKH R. Holec sa v tomto bode vrátil k návrhu, aby SNKH 

podporil aktivity českého komitétu historikov a skonštatoval, že by ho mal SNKH podmieniť 

účasťou slovenských historikov na tomto paneli. S týmto návrhom všetci zúčastnení súhlasili.  

 

Bratislava, 25. 9. 2012                                    

zapísala:  Katarína Hradská 

 


