
Správa o výskumnej a alšej tvorivej innosti za rok 2007ď č

1.  Prioritné oblasti výskumu 

1. systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy 
informácií a dokumentov vzťahujúcich sa na dejiny cyrilometodskej misie a budovať tým 
dokumentačné centrum, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou ústavu,

2. iniciovať, podporovať, organizovať a vlastnou činnosťou sa podieľať na vedeckom 
výskume v oblasti cyrilometodskej problematiky a skúmať ich hodnotový, duchovný 
a kultúrny odkaz v odboroch histórie, archeológie, filozofie, jazykovedy, umenovedy 
a náboženstva,

3. spolupracovať s pracoviskami podobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí, 
ako aj s archívmi, múzeami, knižnicami a dokumentačnými centrami,

4. organizovať vedecké podujatia, výstavy, semináre, odborné konferencie, diskusné fóra, 
vydávať a šíriť publikácie v predmetnej oblasti,

5. sprostredkúvať získané poznatky odbornej i laickej verejnosti s cieľom poukázať na 
významný vklad pôsobenia a odkazu Konštantína, Metoda a ich žiakov do celoeurópskej 
kultúrnej tradície, rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v ďalších špecifických oblastiach 
spoločensko-vedného a humanitného charakteru.

2.  Výstupy výskumnej a alšej tvorivej innostiď č

2.1 Projekty

83/2007: Dokumenta né centrum Ústavu pre výskum kultúrneho dedi stva Konštantínač č  
a Metoda
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samosprávny kraj
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 11000 Sk

625/2007/OKaŠ: Objavovanie a zvidite ovanie kultúrneho dedi stva sv. Cyrila a sv.ľň č  
Metoda
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Mesto Nitra
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 15000 Sk
    
      
CGA -> I/3/2007: Právny systém v Byzancii ako podklad pre prvé slovanské právo

Ústav
pre výskum kultúrneho dedičstva
Konštantína a Metoda
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1, 949 74 Nitra, www.ff.ukf.sk

http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5
http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5
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http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5
http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5


    
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF v Nitre
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 13000 Sk
    
CGA -> CGA I/2/2007: Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej 
misie pred jej príchodom na Ve kú Moravu.ľ
    
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF v Nitre    
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 13000 Sk
    
MŠ SR -> I-07-201-03: Podpora 1. medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom 
„Poznávanie kultúrneho dedi stva sv. Cyrila a Metoda“č
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 45000 Sk

2.2. Vedecké, odborné, umelecké podujatia
Tab.  Preh ad  vedeckých,  odborných,  umeleckých  podujatí  organizovaných,  resp.ľ  
spoluorganizovaných katedrami FF  UKF v roku 2007 

1. Druh podujatia: medzinárodné vedecké sympózium

Konferencie medzinárodné: Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie 
pred  jej  príchodom na Ve kú  Moravuľ , 2. júla 2007 v Nitre, organizátor: ÚKM.

2. Druh podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Konferencie medzinárodné: Poznávanie kultúrneho dedi stva sv. Cyrila ač  Metoda, 3. júla 2007 
v Nitre, organizátori: ÚKM a Rímskokatolícky biskupský úrad v Nitre.

3. Druh podujatia: výstava

Filatelistická výstava a výstava gobelínov k tematike sv. Cyrila a Metoda, 2. a 3. júla 2007 v 
Nitre, organizátori: ÚKM a Filatelistické kluby v Nitre a Močenku.

3. Spolupráca s vedeckými, umeleckými a inými inštitúciami

Prehľad spolupracujúcich inštitúcií – SAV, rezortné ústavy, umelecké inštitúcie, resp. iné 
inštitúcie: 

ÚKM externe spolupracuje s:

• Rímskokatolícke biskupstvo v Nitre (organizovanie konferencií),

2

http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5
http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5
http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5
http://www.projekty.ukf.sk/projekty_result.php?hladaj=&select_dept=65&typ=0&roky=2007&statistika=1&ord=1&Submit=H%C4%BEada%C5%A5


• Nitriansky samosprávny kraj (dotačná podpora a vzájomná propagácia),
• Mesto Nitra (dotačná podpora a vzájomná propagácia),
• Slavistický ústav Jána Stanislava SAV (spolupráca na výskumných projektoch) 
• Slovenská historická spoločnosť (členstvo pracovníkov),
• Klub  nezávislých  spisovateľov  na  Slovensku  Asociácie  spisovateľov 

Slovenska, Bratislava (členstvo pracovníkov),
• Ústav svetovej literatúry SAV v Bratislave (vedecká spolupráca),
• Katedra všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave (spolupráca 

na výskumných projektoch),
• Katedra  byzantológie  Pravoslávnej  bohosloveckej  fakulty  Prešovskej 

univerzity v Prešove (vedecká spolupráca),
• Centrum  spirituality  Východ  –  Západ  Michala  Lacka  Trnavskej  univerzity 

(spolupráca na výskumných projektoch),
• Ústav  macedónskej  literatúry  Univerzity  sv.  Cyrila  a Metoda  v Skopje 

(spolupráca na výskumných projektoch),
• Filologická  fakulta  Univerzity  sv.  Cyrila  a Metoda  v Skopje  (vedecká 

spolupráca),
• Cyrilometodské výskumné centrum Bulharskej akadémie vied v Sofii (vedecká 

spolupráca).

4. Infraštruktúra výskumnej a alšej tvorivej innostiď č

4. 1. Kvalifika ný rast pracovníkovč

V roku 2007 získal vedecko-pedagogický titul  jeden pracovník:

Mgr. Zvonko Taneski – titul PhD.
- Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK v Bratislave, odbor  teória a dejiny 

slovenskej literatúry, 8. júna 2007 v Bratislave,
- vo vedeckej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.
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