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Vedecká konferencia pri príležitosti 100. 
výročia vzniku spoločného štátu Čechov 
a Slovákov: Republika Česko-Slovensko. 
Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie 
verzus realita

Rok 2018 prináša okrem iného jedno významné výročie a z toho dôvodu sa pre-
dovšetkým spoločenskovedný záujem orientuje na pripomínanie si 100. výročia 
vzniku Československa. Prostredníctvom odborných, vedeckých, popularizačných 
podujatí, výstav či besied diskutujeme o tejto kľúčovej udalosti našich moderných 
národnopolitických dejín, pripomíname si aktivity významných národných deja-
teľov a zamýšľame sa nad ideovo-politickými príčinami a dôsledkami problémov 
a trendov v spoločnosti pred sto rokmi, komparujeme ich so súčasným dianím 
a prostredníctvom definovania rozdielnych, ako aj totožných tendencií sa usiluje-
me hľadať súvislosti a prostredníctvom nich odpovede na pálčivé otázky dneška. 

Ústav politických vied SAV a spoluorganizátori Štátny archív v Bratislave, 
Štátny pedagogický ústav, Múzeum Slovenského národného povstania, Kysuc-
ké múzeum v Čadci, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, 
Žilinský samosprávny kraj, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod záštitou pred-
sedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka organizovali v dňoch 
17. – 19. apríla 2018 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave vedeckú konfe-
renciu s názvom Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. 
Ilúzie verzus realita . 

 Auditórium si počas trojdňovej vedeckej konferencie mohlo vypočuť prí-
spevky odborníkov nielen z oblasti histórie, politológie, filozofie, ale aj práva či 
medzinárodných vzťahov a zapojiť sa do skutočne interdisciplinárnej diskusie. 
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Po oficiálnom otvorení konferencie a príhovoroch hostí riaditeľ Ústavu poli-
tických vied SAV Miroslav Pekník predniesol svoj príspevok s názvom Slovenská 
politika pred rokom 1918 ,  čím zároveň otvoril vedeckú rozpravu. Mimoriadne 
zaujímavú politologickú analýzu s názvom Rok 1918: Prevrat, reforma, revolú-
cia? Principiálne rozdiely medzi Predlitavskom a Zalitavskom so zameraním na 
správnu, právnu a cirkevnú oblasť predniesol Vladimír Goněc z Ústavu politic-
kých vied SAV. Jozef Lysý z Ústavu politických vied SAV v príspevku Genéza 
slovensko-českých vzťahov – kontinuita a diskontinuita  dokázal prepojiť dobový 
kontext obdobia pred vznikom Československa a počas existencie Českosloven-
ska so súčasnou „dobou revolúcie vedľajších dôsledkov modernity“ .  Za Ústav 
politických vied SAV predniesli svoje príspevky taktiež Ferdinand Vrábel, ktorý 
sa venoval československým légiám, a Norbert Kmeť, ktorý sa zameral na často 
diskutovanú tému v súvislosti s výročím vzniku Československa, a síce štátny 
sviatok a pamätný deň na Slovensku, čiže 28. október verzus 30. október.

Príspevky pravidelných spolupracovníkov Ústavu politických vied SAV Ivana 
Laluhu, Nadeždy Jurčišinovej (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Pre-
šove), Petra Zelenáka (Filozofická fakulta Univerzity Komenského), Bohumily 
Ferenčuhovej (Historický ústav SAV) a Svetozára Krna (Filozofická fakulta Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre) predstavovali už tradične prínosné vstupy 
do diskutovanej problematiky. Okrem už menovaných rečníkov právnický pohľad 
na tému konferencie priblížili príspevky Jozefa Beňa (Právnická fakulta Univer-
zity Komenského v Bratislave) a Jozefa Vozára (Ústav štátu a práva SAV), filo-
zofickým kontextom sa zaoberali príspevky Miroslava Pauzu (Filosofický ústav 
AV ČR), Petra Švorca (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove). His-
torické aspekty diskutovanej problematiky predniesli Peter Chorvát (Vojenský 
historický ústav), Zuzana Poláčková (Historický ústav SAV), Milena Sokolová 
(Historický ústav SAV), Marek Syrný (Múzeum SNP), Jozef Schwarz (Miestny 
odbor Matice slovenskej Bratislava-Petržalka), Marián Manák (Ústav dejín Tr-
navskej univerzity v Trnave) a Marek Junek (Národní muzeum Praha). Vďaka 
príspevkom pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci Tomáša Adamčíka, Alojza 
Kontríka a Miloša Jesenského, rovnako aj prostredníctvom príspevku Petra Hubu 
(Oravská knižnica Antona Habovštiaka) a Petra Víteka (Štátny archív v Žiline so 
sídlom v Bytči – pracovisko Archív Liptovský Mikuláš) zazneli na konferencii aj 
úzko špecifikované regionálne historické témy. 

Slovenská a česká odborná verejnosť počas vedeckej konferencie Republika 
Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita  prinies-
la naozaj zaujímavé poznatky a podnety k jednému z najvýznamnejších, ak nie 
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k najvýznamnejšiemu medzníku utvárania našej štátnosti.  Všetkým prednášajú-
cim, ako aj poslucháčom patrí v mene organizátorov veľké poďakovanie. 

Jana Sivičeková

Dôvetok

Realizácia vedeckej konferencie Republika Česko-Slovensko. Od monarchia 
k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita  priniesla okrem nových poznatkov a po-
hľadov na skúmanú problematiku aj nečakanú pozitívnu reakciu od vedenia Ži-
linského samosprávneho kraja. Jeho predsedníčka Erika Jurinová v liste z 30. 
apríla 2018 navrhla riaditeľovi Ústavu politických vied SAV, aby so Žilinským 
samosprávnym krajom nadviazal na predchádzajúcu spoluprácu z novembra 2017 
pri organizovaní vedecko-pedagogického seminára Pohľady na slovenskú politi-
ku v minulosti a odkaz pre súčasnosť ,  zameraného na osobnosti slovenskej politi-
ky a proti prejavom extrémizmu.* V liste sa okrem iného píše: „Keďže si v tomto 
roku nielen v našom kraji, ale i na celom Slovensku a v Českej republike pripo-
míname 100. výročie vzniku prvej Československej republiky, veľmi rada by som 
Vás oslovila k opätovnej spolupráci a požiadala Vás, aby ste obdobnú konferen-
ciu s touto aktuálnou tematikou pripravili a zrealizovali i  v našich priestoroch. 
Vedecko-pedagogický seminár s názvom Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska 
by bol znova určený pre pedagógov základných a stredných škôl Žilinského sa-
mosprávneho kraja. Po spoločne zvážených termínoch navrhujem, aby sa seminár 
uskutočnil dňa 14. júna 2018 o 10.00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského 
samosprávneho kraja.“** 

Návrh predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ústav politických vied 
SAV akceptoval.*** Nielen z hľadiska samotného podujatia v Žiline, ale aj v širšom 
koncepčnom zábere, v podobe vedecko-pedagogického projektu, v rámci ktorého 
by sa semináre pre pedagógov Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska uskutočnili 
v centrách všetkých samosprávnych krajov. Ideový zámer ÚPV SAV získal pod-
poru pri konzultáciách so zástupcami sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, s ve-
dením Štátneho pedagogického ústavu aj s odborníkmi Metodicko-pedagogické-
ho centra. Po usporiadaní dohodnutého seminára v Žiline predpokladáme, že od 
septembra 2018 sa budú v spolupráci so spomenutými inštitúciami realizovať aj 
ďalšie semináre na tému Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska .

*  Pozri: In: Studia Politica Slovaca, č. 2/2017, roč. X., s. 114 – 118.
**  List predsedníčky ŽSK č. 02617/2018/OIaZV-16 z 30. apríla 2018 riaditeľovi ÚPV SAV.
*** List riaditeľa ÚPV SAV č. 86/2018 zo 14. mája 2018 predsedníčke ŽSK.
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