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Vážené kolegyne a kolegovia, 

 

dovoľte mi v krátkosti prezentovať moju predstavu pôsobenia v správnej rade Historického 

ústavu SAV, v.v.i (ďalej HÚ) na roky 2022 – 2026, ktorú Vám predkladám ako kandidát na 

jej člena. 

Pri prípadnom pôsobení vo funkcii člena správnej rady HÚ bude mojím cieľom to, aby si HÚ 

zachoval a posilnil pozíciu, ktorú dnes medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa základným 

výskumom dejín na Slovensku má. Teda to, aby HÚ ostal naďalej najväčším a 

najvýznamnejším pracoviskom pre výskum dejín na Slovensku. Budem sa snažiť podporiť 

realizáciu cieľov, ktoré si HÚ vytýčil na základe výsledkov akreditácie ústavu z roku 2016.  

Svoje skúsenosti s podávaním a riešením domácich projektov (VEGA a APVV) sa pri 

prípadnom pôsobení v správnej rade pokúsim využiť pri koordinovaní projektov ústavu 

s cieľom vytvárať výskumné tímy naprieč oddeleniami HÚ. Budem sa snažiť o prehĺbenie 

spolupráce so spoločenskovednými a humanitnými pracoviskami SAV a slovenských 

univerzít.  

Podporím aktivity vedenia HÚ a jeho vedeckej rady zamerané na väčšie zapojenie do 

medzinárodných projektov. Našou prioritou by mala byť orientácia na spoločné projekty 

s inštitúciami v susedných krajinách, s ktorými nás spájajú spoločné dejiny a zároveň máme 

spoločnú skúsenosť s oboma totalitnými režimami počas 20. storočia. HÚ by však zároveň 

nemal zabúdať, že jeho primárnou úlohou je aj podľa zakladacej listiny výskum slovenských 

dejín od najstarších čias po koniec 20. storočia a výstupy našich výskumov sú v prvom rade 

určené slovenskej verejnosti, u ktorej by mali rozširovať jej kultúrne povedomie o vlastnej 

minulosti a posilňovať jej občiansku uvedomelosť. 

V tejto súvislosti bude mojím cieľom po prípadnom zvolení podporovať aktivity HÚ na poli 

popularizácie výsledkov výskumnej činnosti jeho pracovníkov, ktoré sa v posledných rokoch 

významne zintenzívnili. Tento trend by sme si mali prinajmenšom zachovať. Popri vydávaní 

popularizačných publikácii treba pokračovať v spolupráci so serióznymi médiami, 

predovšetkým televíziami. Dokumentárne filmy a diskusné relácie so spoluautorstvom či 



dokonca účinkovaním pracovníkov HÚ dostupné na internete považujem za kľúčové médium 

pri oslovovaní najmladšej generácie, pre podstatnú časť ktorej dnes to, čo nenájde na 

webstránke youtube.com a podobných serveroch, jednoducho neexistuje. Zákon o verejnej 

výskumnej inštitúciu dáva nášmu ústavu väčšie možnosti pri vydávaní a šírení rôznych 

popularizačných publikácií a výstupov.  

Budem podporovať aktivity redakcie internetového časopisu Forum historiae zamerané na 

vylepšovanie ich webového portálu. Ako člen redakčnej rady Historického časopisu budem 

podporovať snahy jeho redakcie o implementovanie záverov a odporúčaní tohtoročnej 

Edičnej rady SAV a o zachovanie jeho významnej pozície medzi odbornými 

spoločenskovednými a humanitnými periodikami.  

V súvislosti s požadovaným väčším zviditeľňovaním našich výstupov na medzinárodnom poli 

sa budem zasadzovať o to, aby ústav publikoval každý rok aspoň jednu publikáciu 

v anglickom jazyku v zahraničnom vydavateľstve. Mojou víziou je, že by mohlo ísť o knihu, 

ktorá po vydaní v slovenčina získala v predchádzajúcom roku najlepší ohlas v odbornej 

i laickej verejnosti. 

Pochopiteľným záujmom našej inštitúcie bude aj naďalej zachovanie štatútu externého 

školiaceho pracoviska pre výchovu doktorandov. 

Mojím cieľom pri prípadnom pôsobení v správnej rade našej inštitúcie bude pokračovať  

v systematickom budovaní jej knižničného a dokumentačného strediska, ktoré by bolo treba 

rozšíriť personálne aj materiálne. Mojím záujmom zároveň bude i ďalšie rozvíjanie a 

modernizácia materiálneho zabezpečenia ústavu. 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že v nasledujúcom období sa náš ústav bude 

naďalej rozvíjať v súlade so stratégiami opísanými v dotazníku z poslednej akreditácie z roku 

2016 smerom k modernému a transparentnému pracovisku, ktoré bude potvrdzovať svoju 

vedeckú kredibilitu a bude maximálne a afektívne využívať vedecký a pracovný potenciál 

svojich pracovníkov. Som presvedčený, že spoločnými silami sa nám to v budúcom období 

podarí. 

 

V Bratislave 6. decembra 2021 

Mgr. Matej Hanula, PhD., v. r.  


