
Zápisnica z rokovania vedeckej rady HÚ SAV v. v. i. konaného 

19.01.2023 

1. Vedecká rada posúdila a schválila záverečné správy projektov Vega a APVV skončených v 

roku 2022: 

Z monarchie do republiky. Proces tranzície na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. 

storočia do roku 1945) - APVV projekt, zodp. riešiteľ D. Kováč. 

Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku - APVV projekt, zodp. riešiteľ V. 

Čičaj. 

Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska - Vega 

projekt, vedúca projektu B. Szeghyová. 

Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku - Vega projekt, vedúca/i 

projektu E. Frimmová/M. Bada. 

Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy - Vega 

projekt, vedúci projektu P. Bystrický. 

2. Vedecká rada posúdila a schválila nové ústavné projekty so začiatkom riešenia 2023 

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí. Symbolika - reprezentácia - vzťahy 

- fúzie - vedúci riešiteľ M. Bada. 

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku - 

vedúci riešiteľ V. Čičaj. 

Slovenská historiografia medzi pozitivizmom, marxizmom a postmodernou. Kapitoly 

k vývoju slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí, vedúci riešiteľ D. Kováč. 

„ Mali sa ženy za socializmu lepšie ?“ vedúca riešiteľka E. Londáková. 

Kurikulárna podpora vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis - vedúca riešiteľka 

M. Zavacká. 

Podoby poznania a práca s informáciami v ranom novoveku na Slovensku - vedúci riešiteľ S. 

Zavarský. 

3. Zástupca riaditeľa HÚ SAV v.v.i. P. Šoltés informoval členov VR o výsledkoch akreditácie 

pracoviska za obdobie rokov 2016 - 2021 a o odvolaní sa proti jej výsledku. 

4. Zástupkyňa riaditeľa HÚ SAV v.v.i. Diana Duchoňová informovala členov VR 

o výsledkoch periodickej akreditácie pracoviska (organizovanej ministerstvom školstva). 

5. Zástupkyňa riaditeľa HÚ SAV v.v.i. Diana Duchoňová informovala o Správe o činnosti 

HÚ SAV, VR schválila najvýznamnejšie výsledky HÚ SAV za rok 2022: 

2.3.1. Výsledky na báze základného výskumu 

Projekt APVV „Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku“. Zodpovedný riešiteľ: 

PhDr. Viliam Čičaj, DrSc. Termín riešenia: 2018 - 2022. 

Projekt APVV „Od monarchii k republike.“ Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dušan, Kováč, DrSc. 

Termín riešenia: 2018 - 2022. 

2.3.2. Výsledky aplikačného typu 

Výskum Oddelenia architektúry o vybraných technologických a priestorových inováciách v 

procese pamiatkovej obnovy a analýze dôvodov zlyhania pokusov o ich zachovanie. Pre 

potreby decíznej sféry vypracovali expertízu Zoznam stavieb, areálov a urbanistických súborov 

navrhovaných na vyhlásenie za NKP alebo pamiatkovo chránené územie. 

2.3.3. Séria medzinárodných kqnferencí organizovaných HÚ SAV.  



6. VR prerokovala a schválila témy doktorandského štúdia na šk. rok 2023/2024. Téma 

navrhnutá A. Šústovou Drelovou bola schválená podmienečne, ak splní kritéria stanovené pre 

školiteľa. 

7. VR prerokovala a schválila návrh štatútu Vedeckej rady HU SAV, v.v.i., volebného a 

nominačného poriadku do VR ä do snemu SAV. Materiály budú postúpené akademickej obci 

na pripomienkovanie a predložené na schválenie na najbližšom celoústavnom zhromaždení. 

8. Dr. E. Kowalská informovala členov VR o prenesení kompetencie posudzovania návrhov 

na preraďovanie vedeckých pracovníkov z odborovej komisie na Vedeckú radu HÚ. Návrhy na 

preradenie v roku 2023 ešte administratívne pripraví dr. Kowalská, od roku 2024 bude touto 

úlohou poverený niektorý člen VR. 

9. VR sa zaoberala vytvorením Strategického plánu HÚ na roky 2023 - 2028 (SMART plán 

ústavu na obdobie nasledujúcej akreditácie). Do ďalšieho zasadnutia VR majú oddelenia 

predložiť po dve rámcové témy, ktoré by sa mohli do tohto plánu zahrnúť a od ktorých by sa v 

ďalších rokoch odvíjali témy PhD. štúdia a nových projektov. 

10. VR sa na základe odporúčania predsedníctva SAV zaoberala návrhom na vytvorenie 

medzinárodného poradného zboru a navrhla kandidátov, ktorí budú oslovení s ponukou stať 

sajeho členmi. 

11. VR prerokovala návrh na vytvorenie Visiting Fellowship Program/Grant HÚ SAV (na 

odporúčanie akreditácie). VR podporuje jeho zriadenie a odporúča riaditeľovi vytvoriť 

podmienky na jeho spustenie. 

12. VR prerokovala a schválila návrh na vytvorenie čestnej pozície/titulu emeritného 

vedeckého pracovníka. VR schválila štatút emeritného vedeckého pracovníka HÚ SAV. Do 

navrhovaného štatútu sa doplnil bod, že emeritný vedecký pracovník je viazaný Etickým 

kódexom SAV. 

13. VR sa stotožnila so stanoviskom knižničného a bibliografického oddelenia a zamietla 

návrh Historického ústavu AV ČR na prevzatie databázy historickej literatúry. VR poverila V. 

Paukovú nájsť zdroje na financovanie jej prevádzky. 

14. VR schválila návrh na udelenie Zlatej medaily SAV pre dr. Bohumilu Ferenčuhovú. 

15. VR prerokovala formu oslavy 80. výročia založenia Historického ústavu a spôsob jeho 

zapojenia do osláv 70. výročia založenia SAV. 

16. VR prerokovala zapojenie HÚ SAV do aktivít spojených so 100. výročím narodenia 

významných osobností HÚ SAV (Július Mesáros, Ján Tibenský, Richard Marsina). 

17. Potreba aktualizovať dizajn webovej stránky ústavu. VR odporučila vedeniu zvážiť 

možnosti a spôsob financovania. 

18. Jednotlivé oddelenia ústavu sa majú do ďalšieho zasadnutia VR vyjadriť k svojim názvom 

a navrhnúť prípadnú zmenu. 

V Bratislave 20. 1. 2023 

Zapísala: 

Overil: 


