
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam zo zasadnutia Inštitútu cirkevných dejín 

 

 

Dňa 22. marca 2016 sa o 14.00 hod. uskutočnilo 2. zasadnutie Inštitútu cirkevných dejín 

(ďalej ICD) na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zasadnutie sa 

konalo v zasadacej miestnosti vedeckej rady TF, Hlavná 89, Košice.  

 

 

 Otvorenie zasadnutia  

Zasadnutie otvoril riaditeľ ICD prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., ktorý privítal 

prítomných. Podľa prezenčnej listiny, sa zasadnutia zúčastnili: 

- prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., ThDr. Štefan Kuruc, PhD., Mgr. Peter Fedorčák, doc. 

PhDr. Ivan Chalupecký a Ing. Ivan Petreje, ThDr. Daniel Boleš, doc. ThDr. Peter 

Borza, PhD., doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD., ThLic. Tatiana Janočková, PhD., Mgr. 

Marek Krupský, JUDr. Milan Molokáč. Svoju neúčasť ospravedlnil: HEDr. Ľuboslav 

Hromják, PhD.  

Riaditeľ ICD predstavil hlavné body zasadnutia:  

- zhodnotenie doterajšej činnosti ICD, 

- voľba nového riaditeľa ICD, 

- nové podnety a vízie činnosti ICD. 

 

 

 Zhodnotenie doterajšej činnosti ICD  

Riaditeľ predstavil doterajšiu činnosť ICD, ktorá spočíva predovšetkým publikovaním 

časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae (NHE).  Konštatoval, že časopis NHE vychádza od 

roku 2012, 2-krát v roku a v krátkosti zhodnotil celú činnosť: prípravu, recenzie a jeho 

vydávanie. Následne prítomní členovia rozvinuli diskusiu, ktorá sa týkala hlavne týchto 

bodov: 

- citačná metóda príspevkov, 

- jazyková korektúra textov, 

- preklad do anglického jazyka, 

- uverejňovanie aj v iných jazykoch ako slovenčina, čeština a angličtina, 

- a iné. 
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 Voľba nového riaditeľa ICD 

Druhým dôležitým bodom zasadnutia bola voľba nového riaditeľa ICD. Od 25. marca 2011 

funkciu riaditeľa ICD zastával prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. Jeho menovanie bolo 

stanovené na funkčné obdobie 5 rokov. 

Voľba nového riaditeľa bola vykonaná v zmysle štatútov ICD – tajnou formou. Nižšie 

podpísaní členovia ICD si za svojho riaditeľa ICD jednohlasne zvolili prof. ThDr. PhDr. 

Štefana Lenčiša, PhD. Na hlasovaní a zúčastnilo spolu jedenásť členov ICD. Hlasovania sa 

zdržal len sám kandidát. 

Členovia rady ICD následne požiadali dekana Teologickej fakulty KU v Ružomberku 

prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD., aby v zmysle štatútov ICD, menoval prof. ThDr. PhDr. 

Štefana Lenčiša, PhD. za riaditeľa ICD na nové funkčné obdobie rokov 2016 – 2021.  

 

 

 Nové podnety a vízie činnosti ICD 

V poslednej časti zasadnutia boli prezentované niektoré témy, ktoré podnietili k živej diskusií. 

Týkali sa hlavne týchto oblasti: 

- do príspevkov pridať ešte aj Summary, 

- otázka dodržiavania termínov posielania príspevkov, 

- tematické vydávanie časopisu, 

- príprava latinsko-cirkevného slovníka, 

- spôsob oslovenia ďalších záujemcov o cirkevné dejiny. 

 

V Košiciach 22. marca 2016 

 

                                                                             Ing. Mgr. Ľudmila Surmajová SSS 

                                                                                               zapisovateľka 
 

prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. 

                  riaditeľ ICD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


