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V dňoch 28. – 30. apríla sa v Nitre uskutočnilo stretnutie delegátov českých
a slovenských študentských historických
spolkov (ŠHS). Tento rok bola táto udalosť
zorganizovaná pod patronátom inštitúcií
nitrianskej akademickej obce – domácim
Konštantínovým historickým spolkom,
Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF)
v Nitre, Katedrou histórie Filozofickej
fakulty (FF) UKF v Nitre a Nitrianskym
spolkom historikov. Podporovateľmi
a sponzormi tohto podujatia boli SlovenMgr. Matúš Vojna počas vystúpenia
ská historická spoločnosť (SHS) pri SAV,
Historický ústav SAV, Nitrianska komunitná nadácia, Herodotos, o. z., či Giesecke
and Devrient. Miestom konania tohto stretnutia boli priestory Študentského domova UKF v Nitre.
Celé stretnutie bolo rozdelené na dva rokovacie dni. Toto podujatie príhovormi
slávnostne otvorili prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia FF
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UKF v Nitre doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., a vedúci Katedry histórie FF UKF v Nitre
Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Po slávnostnom otvorení a oficiálnych príhovoroch nasledovala krátka prednášková sekcia. Prvou vystupujúcou bola študentka UKF v Nitre, Viktória Rigová,
podpredsedníčka Konštantínovho historického spolku, so zaujímavým príspevkom
na tému Dejiny Nitry a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po nej s veľmi poučnou
prednáškou Etniká v 9. – 11. storočí v stredovekých uhorských kronikách vystúpila Mgr.
Beáta Pintérová, PhD.
Nasledovala prezentácia činnosti jednotlivých ŠHS, zameraná na ich aktivity, akcie, činnosť a plány. Táto časť bola rozdelená do dvoch sekcií. Na úvod prvej sekcie
sa prezentoval domáci Konštantínov historický spolok – UKF v Nitre. Nasledovala
prezentácia ostatných spolkov: Študentská historická spoločnosť – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Cultura Nostra – Univerzita Komenského v Bratislave;
HIPO, Historici Prešov – Prešovská univerzita v Prešove; ISHA Olomouc, z. s. – Univerzita Palackého v Olomouci.
Druhú sekciu otvorili informovaním o svojej činnosti Masarykovi historici –
Masarykova univerzita v Brne. Na záver referovali o svojich aktivitách posledné
zúčastnené spolky z Prahy: Ffabula – Spolek studentů historie FF UK – Karlova univerzita v Prahe a Agora – Karlova univerzita v Prahe.
V ďalšej časti programu bola diskusia na tému Aktuálne výzvy a problémy študentských
historických spolkov na Slovensku v Čechách a na Morave. Bola veľmi živá a presiahla limity
stanoveného času. Riešili sa viaceré témy: zintenzívnenie spolupráce medzi spolkami, možnosti vydávania periodika, v ktorom by mohli študenti histórie a príbuzných odborov publikovať svoje články, angažovanosť študentov v ŠHS, problematika členstva v ŠHS spojená
s náborom nových členov, osvetová činnosť medzi študentmi nielen vysokých škôl, zameraná
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na propagáciu histórie, voľno časové aktivity jednotlivých spolkov a ich akcie, propagácia
spolkov na domácich, či zahraničných univerzitách, možnosti v hľadaní partnerských a podporných organizácií, spoločné spolkové akcie či projekty, ich financovanie a pod.
Po ukončení diskusného bloku sa uskutočnila prehliadka kultúrnych pamiatok mesta Nitra. Členovia Konštantínovho historického spolku na čele s podpredsedníčkou Viktóriou Rigovou zoznámili zúčastnených delegátov s históriou najslávnejších mestských pamiatok. Finálnym bodom programu v prvý deň stretnutia historických spolkov bola prednáška študenta
UKF v Nitre Bc. Dávida Gregora, predsedu Konštantínovho historického spolku, s názvom
Zánik Veľkej Moravy a jeho dôsledky v centrálnej Európe v 10. – 11. storočí. Pre umocnenie
dobového prostredia a problematiky sa táto prednáška uskutočnila v nitrianskej Stredovekej
Taverne a jej súčasťou boli aj ukážky súvekej výzbroje. V diskusii sa delegáti venovali tiež
rozpracovaným myšlienkam z diskusie o problémoch ŠHS.
Na programe druhého dňa stretnutia boli otázky spoločnej študentskej vedeckej konferencie a termínov ďalšieho stretnutia ŠHS. Po viacerých možnostiach predložených v diskusii sa
delegáti zhodli, že pripravovaná študentská vedecká konferencia historických spolkov v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutoční v Bratislave a ďalšie stretnutie ŠHS
na jar 2018 v Hradci Králové.
Stretnutie delegátov českých a slovenských ŠHS bolo zaujímavé a podnetné. Ukázalo
na problémy, s ktorými sa jednotlivé študentské historické spolky stretávajú a na rozdiely
v ich riešení na domácich univerzitách. V podnetných diskusiách boli rozpracované možné projekty spolkov, ďalšie rozšírenie spolupráce, či zadefinované smery akým spôsobom
sa reagovať na prichádzajúce výzvy. V rámci hosťujúceho spolku sa ukázalo, aké priaznivé
podmienky dokáže vytvoriť Katedra histórie FF UKF v Nitre a jej vedenie pre svoj ŠHS,
ktorému vďačíme za dokonalú organizáciu a príjemné konštruktívne stretnutie.
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