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Česko-slovenská komisia historikov
vo svetle vyznamenaní a cien

ROMAN HOLEC

Nie často sa stáva, aby historici dostali ocenenia od najvyšších politických 
predstaviteľov štátu. Naša Česko-slovenská komisia historikov je v tomto smere 
výnimkou. Jej členovia boli viackrát odmenení najvyššími štátnymi vyzname-
naniami, rovnako však dostali i významné vedecké ceny. Zohľadnil sa tak ich 
vedecký i spoločenský prínos, ich vedecká i občianska autorita.

Prezident SR Rudolf  Schuster odovzdal začiatkom roka 2003 pri príležitos-
ti 10. výročia vzniku SR Pribinov kríž II. triedy nášmu členovi Dušanovi Ková-
čovi za jeho občianske postoje i vedeckú prácu. Začiatkom roka 2017 prezident 
SR Andrej Kiska ocenil pri príležitosti 24. výročia vzniku SR za dlhoročné mi-
moriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o roz-
voj historických vied dlhoročného predsedu slovenskej časti komisie Ivana Ka-
menca udelením Radu Ľudovíta Štúra I. triedy. A napokon a najnovšie, prezi-
dentka SR Zuzana Čaputová udelila v máji 2022 členovi českej časti komisie 
a jej dlhoročnému tajomníkovi Vojtechovi Čelkovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy 
za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, ako aj za mimoriadne šírenie 
dobrého mena SR v zahraničí.

Dlhoročný predseda českej časti komisie Vilém Prečan dostal v októbri 1998 
od prezidenta ČR Václava Havla Rad T. G. Masaryka III. triedy. Z jeho štatútu 
vieme, že je udeľovaný osobám, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o roz-
voj demokracie, humanity a ľudských práv. 

Z vedeckých ocenení treba spomenúť Herderovu cenu, Rakúsku štátnu cenu 
Antona Gindelyho, Palackého medailu za zásluhy o spoločenské vedy od AV ČR 
a Zlatú medailu SAV pre Dušana Kováča. Palackého medailu dostal aj Vilém 



164MEMORABILIE

Prečan, na Slovensku ocenili jeho celoživotné vedecké zásluhy Medzinárodnou 
cenou SAV. Ďalší dlhoročný predseda českej časti komisie Jan Rychlík sa môže 
hrdiť bulharským i poľským štátnym vyznamenaním, ako aj čestným doktorá-
tom Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii.

Medzi laureátmi renomovanej Ceny Egona Erwina Kischa za dielo v oblasti 
literatúry faktu nájdeme mená Roberta Kvačka, Roman Holeca, Dušana Ková-
ča i Ivana Kamenca.


