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Vec: Kandidatúra za člena Vedeckej rady Historického ústavu SAV na roky 2022 – 2027 

 

  

Na základe oznamu Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. v Bratislave kandidujem 

za člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie na funkčné obdobie 2022 –2027. 

Ako člen vedeckej rady Historického ústavu SAV by som sa chcel predovšetkým zamerať na 

prehlbovanie a rozvíjanie vzájomnej spolupráce medzi Historickým ústavom SAV 

a pamäťovými inštitúciami, najmä verejnými archívmi a múzeami na Slovensku pri príprave 

vedeckých monografií, konferencií a výstav. Mojou ambíciou bude prepojiť najsilnejšie 

stránky jednotlivých profesií.  Archivári pôsobiaci vo verejných archívoch na Slovensku 

ovládajú na vysokej úrovni prácu s archívnymi dokumentami, najmä čo sa týka ich 

spracovania vo forme inventárov a katalógov, digitalizácií archívneho dedičstva, príprave 

pramenných edícií. Historici zase dokážu zasadiť archívne dokumenty do širšieho 

spoločensko-ekonomického kontextu doby a sú schopní definovať teoretický a ideový 

koncept toho-ktorého projektu.  

Vo svojej činnosti by som rád nadviazal na dlhodobú vzájomnú spoluprácu medzi Archívom 

Národnej banky Slovenska a Historickým ústavom SAV, napríklad pri príprave kolektívnej 

monografie Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore/Central banking in Central 

Europe  v roku 2014. Prvým krokom k vytvoreniu tejto monografie bola medzinárodná 

vedecká konferencia, na príprave ktorej sa ideovo i organizačne podieľali Archív Národnej 

banky Slovenska a Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Pretože Slovensko bolo do 1. 

januára 1993 súčasťou rôznych štátoprávnych celkov a menový vývoj na jeho území 

ovplyvňovali v rôznych obdobiach rôzne centrálne menové inštitúcie, boli na konferenciu 

pozvaní aj historici a ekonómovia zo susedných krajín, a to z Českej republiky, Rakúska a 

Maďarska. Podľa vopred stanovenej štruktúry sme požiadali jednotlivých autorov o 

vypracovanie štúdií na vopred určené témy. Výsledná kolektívna monografia nebola tak iba 



súborom náhodne pozbieraných referátov, ale koncepčné dielo posúvajúce hranice poznania 

v uvedenej oblasti. 

Ako člen Slovenskej historickej spoločnosti a zároveň aj člen Spoločnosti slovenských 

archivárov vnímam istú rivalitu medzi univerzitnými pracoviskami, Historickým ústavom 

SAV, verejnými archívmi, múzeami a spomínanými vedeckými spoločnosťami, ktorá však 

často vedie k tomu, že sa jednotlivé inštitúcie a spoločnosti snažia organizovať konferencie, 

výstavy a iné podujatia samostatne bez vzájomnej spolupráce a koordinácie (naposledy 

napríklad v rokoch 2018 – 2020 podujatia organizované pri výročí vzniku Slovenskej 

republiky, Novembra 1989, Trianonskej mierovej zmluvy a podobne). Dochádza k triešteniu 

už aj tak obmedzených ľudských a finančných zdrojov. Mojou ambíciou bude pokúsiť sa 

o lepšiu koordináciu a spoluprácu. 

Ako člen Vedeckej rade HÚ SAV rád ponúknem svoje medzinárodne kontakty a skúsenosti, 

ktoré som získal ako člen Európskej asociácie pre finančnú a bankovú históriu so sídlom vo 

Frankfurte a člen pracovnej skupiny Information Management Európskej centrálnej banky pre 

oblasť archívov a knižníc. 

 

V Bratislave 20. apríla 2022      František Chudják 

 

 

 

 

 


