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Záznam zo zasadnutia Inštitútu cirkevných dejín dňa 11.2.2011 
 

Dňa 11.2.2011 sa od 14.00 hod. uskutočnilo 1. zasadnutie Inštitútu cirkevných dejín na 
Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej ICD). 
Zasadnutie sa konalo v zasadacej miestnosti vedeckej rady TF, Hlavná 89, Košice. 

 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril dočasne poverený riaditeľ ICD doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., 
ktorý privítal prítomných. Podľa prezenčnej listiny, sa zasadnutia zúčastnili prof. ThDr. Cyril 
Hišem, PhD.,  doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., ThDr. Štefan Kuruc, PhD., Mgr. Peter 
Fedorčák, Mgr. Tomáš Filip, doc. PhDr. Ivan Chalupecký a Ing. Ivan Petreje. Svoju neúčasť 
ospravedlnili pozvaní ThDr. Daniel Boleš, HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., HEDr. Peter 
Olexák, PhD., doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD. a doc. ThDr. Peter Sedlák, PhD..  
 

Predstavenie ICD 

ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. predstavil ICD, ciele jeho činnosti a vízie, ktoré inštitút má 
a oboznámil prítomných so Štatútom ICD.  
 

Noví členovia, voľba riaditeľa 

Následne, na základe doručených žiadostí o vstup do ICD, boli dočasným riaditeľom prijatí 
všetci zúčastnení za riadnych členov ICD. Po tomto prijatí členov prebehla voľba nového 
riaditeľa ICD podľa pravidiel, ktoré určuje Štatút ICD, čl. 4, 1. Hlasovaním prítomných 
členov bol za riaditeľa zvolený dovtedajší dočasný riaditeľ doc. ThDr. PhDr. Lenčiš, PhD., 
ktorý nemal protikandidáta. Ten túto voľbu prijal.  

 

 Tajomník ICD, ekonóm ICD a rada ICD  

Po svojom zvolení za riaditeľa si nasledovne doc. ThDr. PhDr. Lenčiš, PhD. vybral podľa 
Štatútu ICD, čl. 5,1 za tajomníka ICD Mgr. Petra Fedorčáka, ktorý túto voľbu prijal. 

Riaditeľ ICD nato do funkcie ekonóma ICD navrhol Mgr. Tomáša Filipa, ktorý bol podľa 
Štatútu ICD, čl. 6,1 vedením ICD zvolený a riaditeľom ICD potvrdený za ekonóma ICD. 
Mgr. Tomáš Filip túto voľbu prijal.  

Riaditeľ ICD následne navrhol do rady ICD prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD., doc. PhDr. 
Ivana Chalupeckého a ThDr. Štefana Kuruca, PhD.. Riaditeľom navrhnutí kandidáti boli 
podľa Štatútu ICD, čl.7,1 schválení väčšinou prítomných členov ICD a na základe toho boli 
riaditeľom ICD menovaní do rady ICD. Toto menovanie prijali.  
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Logo ICD 

Po týchto voľbách a menovaniach predstavil riaditeľ ICD návrhy loga pre ICD, z ktorých 
prítomní členovia vybrali návrh Mgr. Tomáša Filipa. Návrh loga bol posunutý na ďalšie 
grafické spracovanie.  

 

Zborník ICD, redak čná rada 

Riaditeľ ICD pokračoval v programe zasadnutia predstavením myšlienky zborníka, ktorý má 
ICD v pláne vydávať. Bol predložený návrh jeho štruktúry a rovnako aj požiadavky na 
jednotlivé príspevky. Prítomní členovia ICD sa zhodli, že myšlienka takéhoto zborníka so 
zameraním na cirkevné dejiny je skvelá a aj takouto formou sa môže ICD zviditeľňovať 
nielen vo vedeckých kruhoch. Predbežne sa členovia ICD zhodli na tom, že plánom je vydať 
aspoň jedno číslo v tomto roku. Výber mena zborníka bol ďalším bodom, kde sa členovia 
zhodli na potrebe prípravy ďalších návrhov, aby bolo potom možné vybrať  najvhodnejší. 
ThDr. Štefan Kuruc, PhD. navrhol ak názov pre zborník Historia ecclesiastica, prípadne 
Speculum historiae Ecclesiae. Prítomní členovia riešili aj návrh na prípadne používanie 
latinčiny v zborníku. Redakčná rada zborníka sa stala predmetom ďalšej diskusie členov. 
Jednoznačne bol do nej prítomnami členmi ICD zvolený doc. PhDr. Ivan Chalupecký, ktorého 
úlohou je pripraviť návrh ďalších členov redakčnej rady zborníka ICD.  

 

Web stránka ICD 

Riaditeľ ICD navrhol aj zriadenie internetovej web stránky ICD, ktorá by informovala 
o existencii ICD, jeho práci, štruktúre a zároveň prinášala aj informácie o aktuálnych 
podujatiach a publikáciách z oblasti cirkevných dejín. Aj táto myšlienka bola pozitívne 
prijatá.     

 

Návrhy ďalšej činnosti ICD 

V diskusii, ktorej cieľom bolo navrhnúť ďalšie aktivity ICD padli návrhy na prednášky, 
konferencie a sympózia, ktoré by mohol ICD realizovať na pôde teologickej fakulty 
v spolupráci s Katedrou histórie a biblických vied. Prvou z týchto aktivít má byť prednáška 
Roberta Regoliho z Gregoriánskej univerzity v Ríme, ktorý 7. mája od 8.30 do 12.30 hod. 
odprednáša na tému: Realpolitik Sv. Stolice od pápeža Pia VI. do Pia XII. Toto pozvanie na 
výberovú prednášku v mene HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD. tlmočil riaditeľ ICD. 
Zaujímavou myšlienkou bol aj návrh usporiadania stretnutia cirkevných historikov formou 
okrúhleho stola, kde by bol ponúknutý náčrt súčasného stavu práce v oblasti cirkevných dejín 
a rovnako aj vízie ďalšej  práce v tejto oblasti.  

 

Záver zasadnutia 

V závere sa prítomní členovia ICD dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia ICD, ktoré 
predbežne určili na jeseň 2011.  

Po tomto bolo zasadnutie ICD jeho riaditeľom ukončené.  

 

V Košiciach   11.2.2011                         

                                 ____________________________               ____________________ 

                                   ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.                      Mgr. Tomáš Filip                       

                                                          riaditeľ ICD                                               zapisovateľ                                                          


