
Písomná predstava o pôsobení vo vedeckej rade Historického ústavu SAV 

 

Hlavným dôvodom, prečo prijímam kandidatúru do vedeckej rady Historického ústavu 

SAV, je moja dlhoročná spätosť s ústavom nielen ako vedeckým pracoviskom, ale aj s jeho 

pracovníkmi. Siaha vlastne až k počiatkom môjho štúdia histórie na Filozofickej fakulte UK 

v Bratislave v 90. rokoch minulého storočia. Vtedy začali moje pravidelné štvrtkové návštevy 

pracovne na 2. poschodí, kde som sa vďaka starším spolužiakom z katedier histórie, vtedy už 

doktorandom, mohol zúčastňovať zaujímavých diskusií o histórii vedených vtedajšími 

klasikmi i reprezentantmi inovatívnej strednej generácie. Bolo to pre mňa vlastne druhé 

miesto štúdia histórie v Bratislave, ktoré ma priťahovalo svojou demokratickou atmosférou, 

rovnostárskym spolužitím a inovatívnosťou historického myslenia.  

Štvrtkové „študijné pobyty“ ma nielen dovzdelávali, ale aj inšpirovali k užšej 

spolupráci s kolegyňami a kolegami z Historického ústavu aj potom, čo som začal pôsobiť na 

banskobystrickej katedre histórie. Spolupráca už trvá skoro tridsať rokov a jej súčasťou boli 

mnohé spoločné konferencie, semináre, okrúhle stoly, hosťovské prednášky, či účasť vo 

vedeckých a edičných projektoch. Snáď aj vďaka nim moja katedra dostala dôveru realizovať 

s HÚ SAV spoločné doktorandské štúdium, ktoré už má tiež svoju dlhú tradíciu.  

Domnievam sa, že mojím prínosom ako externého člena vedeckej rady HÚ SAV, 

môže byť: 

- prehlbovanie odbornej spolupráce medzi Slovenskou akadémiou vied a univerzitným 

prostredím, čo sa mi za tie roky našej vzájomnej spolupráce javí ako zásadné a vzájomne 

prospešné, 

- výmena skúseností z riadenia a organizovania vedy v SAV a v univerzitnom 

prostredí (v mojom prípade hlavne v kontexte dlhoročných skúseností na riadiacich postoch 

vysokej školy, či členstva v poradných komisiách ministerstva školstva),  

- výmena medzinárodných skúseností (v mojom prípade hlavne v kontexte mojich 

členstiev v redakčných radách viacerých vedeckých časopisov v Poľsku, vedenia slovenskej 

časti poľsko-slovenskej komisie historikov, či odborných radách poľských univerzít),  

- participácia na skvalitňovaní spoločných doktorandských študijných programov zo 

slovenských a všeobecných dejín,  



- podpora popularizácie vedeckých aktivít pracovníčok a pracovníkov HÚ SAV 

v univerzitnom i verejnom (regionálnom) priestore (dnes mimoriadne dôležitý nástroj pre 

komunikáciu s verejnosťou o praktickom význame vedy pre spoločnosť a pre podporu 

kritického myslenia voči hoaxom a žitým stereotypom). 

 

Za prípadnú podporu mojej kandidatúry vám vopred ďakujem! 

 

V Banskej Bystrici, 21. apríla 2022. 

 

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. 

- vedúci Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici 

- predseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 

 


