
Zápisnica 

 

       zo zasadania Slovenského národného komitétu historikov dňa 29. januára 2015 

 

Prítomní: B. Ferenčuhová, K. Mešková Hradská, R. Holec, R. Kožiak, Š. Šutaj, Ľ. 
Harbuľová, S. Michálek, M. Čaplovič, D. Segeš, O. Podolec. 

Neprítomný a ospravedlnený: P. Švorc 

Hostia: D. Kodajová, K. Hollý 

Program: 

1. Schválenie zápisnice z minulého zasadania SNKH 
2. Správy predsedov bilaterálnych komisií historikov o činnosti komisií 
3. Svetový kongres historikov 
4. Rôzne 

K bodu 1: 

Schôdzu otvorila a viedla predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová. V úvode sa vrátila k zápisnici 
zo zasadania SNKH z 3. apríla 2014, s obsahom ktorej sa prítomní členovia komitétu 
stotožnili.  Keďže  niektoré body spomínanej zápisnice boli identické s prvým  tohtoročným  
zasadaním, B. Ferenčuhová sa im  podrobnejšie venovala v bode 3 programu.  

K bodu 2: 

Zástupcovia jednotlivých komisií historikov referovali o činnosti za uplynulé obdobie.  

Tajomníčka Slovensko-ruskej komisie D. Kodajová referovala o konferencii Rusko 
a Slovensko v priesečníkoch dejín, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v auguste 2014. 
Spoluorganizátorom tejto konferencie bol HÚ SAV. Na konferencii, ktorú možno hodnotiť 
ako úspešnú,  odznelo 22 príspevkov, ich autormi boli aj členovia komisie. Tajomníčka 
komisie zároveň informovala, že bola schválená téma nasledujúceho vedeckého stretnutia 
historikov v Moskve pod názvom Rusi a Slováci v historickej retrospektíve: kultúra, politika 
a historická pamäť. Na pracovnom zasadaní komisie prejavila L. Harbulová záujem v roku 
2018 organizovať zasadanie komisie a konferenciu v Prešove.  

Predseda Slovensko-maďarskej komisie historikov Š. Šutaj pred ukončením svojej činnosti 
v tejto komisii informoval o niektorých podujatiach, ktoré sa realizovali v rámci činnosti  
komisie. Mal na mysli predovšetkým slovensko-maďarské texty, vydanie ktorých je stále 
spojené s istými problémami,  o ktorých členov národného komitétu informoval. Spomenul 
taktiež pripravované konferencie a rokovania o vydavateľských plánoch, čo súvisí aj 
s aktivitou mimo rámca komisie.  



Vzhľadom na skutočnosť, že Š. Šutaj adresoval predsedníčke SNKH B. Ferenčuhovej svoju 
žiadosť o ukončenie pôsobenia vo funkcii predsedu komisie, čo sa stretlo so všeobecným 
porozumením, navrhol obsadenie tejto pozície doterajšou tajomníčkou komisie T. 
Lengyelovou. Stručne uviedol a zdôvodnil,  prečo by mala obsadiť tento post: ide o dlhoročnú 
tajomníčku komisie, ktorá má bohaté skúsenosti s prácou komisie. Prítomní členovia vzali 
túto informáciu na vedomie a jednohlasne sa stotožnili s návrhom na vymenovanie novej 
predsedníčky  Slovensko-maďarskej komisie. Predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová 
poďakovala Š. Šutajovi  za jeho prácu, ktorú vysoko ocenila a vyjadrila presvedčenie, že nová 
predsedníčka úspešne nadviaže na doterajšiu činnosť komisie. Tajomníčka SNKH K. 
Mešková napíše v mene komitétu Š. Šutajovi ďakovný list a T. Lengyelovej menovací dekrét.  

Za Rumunsko-slovenskú komisiu historikov referoval K. Hollý, ktorý podal návrh na 
vymenovanie nového člena slovenskej časti komisie J. Žatkuliaka. Po diskusii SNKH schválil 
prijatie J. Žatkuliaka za nového člena komisie. Členka komitétu Ľ. Harbuľová zároveň 
pripomenula, že v Trnave bola obhájená práca na tému týkajúcu sa problematiky Rumunska, 
ktorú vypracoval mladý adept histórie, ktorého by bolo možné v budúcnosti  zapojiť do 
činnosti komisie.  

Tajomníčka Slovensko-ukrajinskej komisie Ľ. Harbuľová informovala o činnosti uvedenej 
komisie. Skonštatovala, že aj napriek problémom spôsobených zložitou situáciou na Ukrajine, 
sa podarilo zorganizovať spoločné zasadanie členov oboch komisií; jeho súčasťou bola aj 
medzinárodná konferencia Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov  
a Ukrajincov (november 2014). Plánuje sa ďalšie spoločné stretnutie v tomto roku.  

O činnosti Slovensko-francúzskej komisie historikov referovala B. Ferenčuhová. Uviedla, že 
z poslednej konferencie v októbri 2013 sa pripravuje zborník. Pripravuje sa konferencia 
v Pardubiciach  (október 2015), na ktorejby sa mali zúčastniť aj historici zo Slovenska.  

Poľsko-slovenská komisia historikov za posledné obdobie nevykazovala žiadne aktivity. 
V súčasnosti sa zbierajú príspevky z konferencie, ktorá sa konala v novembri 2013.  Čaká sa 
teraz na iniciatívu z poľskej strany.   Člen komitétu R. Kožiak dal v tejto súvislosti  do  

pozornosti poľský časopis "Historia slavorum occidentis", v ktorom  publikujú predovšetkým 
poľskí, českí a slovenskí historici. Časopis je zameraný na stredoeurópsky historický kontext, 
jeho zámerom je lepšie spoznávanie tvorby národných historiografií Poľska, Čiech a 
Slovenska. Okrem štúdií  je tu priestor na prezentáciu vydaných publikácií, buď formou 
rozšírených  anotácií alebo recenzií.  Slovenské príspevky môžu byť publikované 
v slovenčine. Redakcia prijíma aj správy o konaných vedeckých podujatiach. Web stránka 
časopisu:  http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/numery.html. 

K bodu 3: 

V úvode tohto bodu B. Ferenčuhová  zopakovala informáciu, ktorá odznela aj na minulom 
zasadaní komitétu, že  národný komitét nebude kandidovať do byra CISH žiadneho kandidáta. 
Uviedla, že hlasovanie per rollam o prípadnom slovenskom kandidátovi využil len R. Kožiak, 
ktorý navrhol R. Holeca, ktorý kandidatúru do byra CISH neprijal.  Naďalej platí dohoda, že 
SNKH bude podporovať kandidáta z okolitých krajín, ktorý je aj na Slovensku známy. B. 



Ferenčuhová ďalej uviedla, že využila príležitosť a napísala odporúčací list na kandidáta na 
usporiadanie ďalšieho svetového kongresu historikov  v poľskom meste Poznaň, za čo jej 
poľský národný komitét poďakoval.  

V súvislosti s pripravenými príspevkami slovenských účastníkov kongresu B. Ferenčuhová 
navrhla, aby sa uverejnili v Historickom časopise. 

K bodu 4:  

Predsedníčka SNKH B. Ferenčuhová uviedla, že na webovej stránke komitétu budú 
uverejnené správy o činnosti jednotlivých komisií a vyzvala jednotlivých predsedov komisií, 
aby správy o činnosti sprístupnili aj v elektronickej podobe vrátane linkov, prostredníctvom 
ktorých bude činnosť jednotlivých komisií ešte viac prehľadná. 

 

 

 

 

 

Bratislava, 13. marca 2015 

Zapísala: Katarína Mešková Hradská 

 

  
 


