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V priebehu dvoch rokov sa na pôde Prešovskej univerzity stretávali študenti Univerzity tretieho veku (UTV), ktorí prejavili záujem o dejiny. Ich skupina patrila medzi najpočetnejšie na UTV, tvorilo ju vyše 30 záujemcov o históriu. Tí si vypočuli
viaceré zaujímavé prednášky v rámci štyroch kurzov. Inštitút histórie Filozofickej
fakulty Prešovskej univerzity akceptoval ich zvýšený záujem o regionálne dejiny
a tak podstatnú časť prednášok venovali prednášajúci rôznym problémom z dejín
východného Slovenska.
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Účastníci exkurzie. Foto F. Kunc

V prvom ročníku sa realizovali prednášky v dvoch kurzoch. Prvý pod názvom
Východné Slovensko v kontexte historického vývoja sa začal úvodnou prednáškou v podaní doc. PhDr. Mariána Vizdala, CSc. na tému Východné Slovensko
a jeho miesto v praveku strednej Európy. Nasledovali prednášky Dejiny katolíckej cirkvi a reholí na východnom Slovensku – prednášajúca bola Mgr. Monika Bizoňová, PhD., Gréckokatolíci v dejinách Prešova – doc. Mgr. Ján Adam, PhD. Mgr.
Annamária Kónyová, PhD., vystúpila s prednáškou Kalvínska reformácia a východ-

Pravoslávny chrám sv. A. Nevského v Prešove. Foto F. Kunc

dlhšie vládnuci Habsburg František Jozef I. (1848 – 1916) – prednášajúca doc.
PhDr. N. Jurčišinová, PhD., a Ako sa stala Podkarpatská Rus súčasťou Československa (roky 1918 - 1920) – prednášajúci Prof. PhDr. P. Švorc, CSc. Na záver prvého
ročníka sa pod vedením Mgr. M. Doménovej, PhD., a za spoluúčasti doc. PhDr.
N. Jurčišinovej, PhD., uskutočnila exkurzia po zaujímavých historických pamiatkach mesta Prešov a jej účastníci boli upozornení na zaujímavé historické objekty
v meste.
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né Slovensko. Mgr. Marcela Domenová, PhD., sa predstavila prednáškou Prešov na
prelome stredoveku a novoveku a PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD., prednášal na tému
Kúpele a kúpeľníctvo na východe Slovenska v „dlhom“ 19. storočí. Záverečnou
prednáškou na kurze sa prezentoval Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., ktorý hovoril na
tému Začleňovanie východného Slovenska do Československa po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie.
Druhý kurz prvého ročníka štúdia niesol názov Známe a neznáme 19. a 20.
storočie. V jeho rámci odznelo šesť prednášok: Šľachta a jej knižnice ako súčasť
kultúrneho dedičstva východného Slovenska – prednášajúca Mgr. M. Domenová,
PhD., (Ne)známi Šarišania a ich miesto v dejinách strednej Európy – prednášajúci PaedDr. P. Derfiňák, PhD., Slobodomurári na Slovensku – prednášajúci doc. PhDr.
Martin Javor, PhD., Známe a neznáme z moderného národného vývinu Slovákov
v prvej polovici 19. storočia – prednášajúca doc. PhDr. Libuša Franková, CSc., Naj-
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V druhom ročníku štúdia na UTV sa opäť realizovali prednášky v dvoch kurzoch. Prvý niesol názov Osobnosti našich a svetových dejín. Ako prednášajúci
v ňom vystúpili PhDr. A. Kónyová, PhD., s témou Významné ženské postavy ranonovovekých dejín Uhorska, PhDr., M. Bizoňová, PhD., vystúpila s prednáškou
Deti alebo sobášne figúrky? (Mária Terézia a jej dcéry), PaedDr. P. Derfiňák, PhD.,
hovoril na tému Synovia Ramzesa II. – veční čakatelia na trón, Mgr. Et Mgr. Luciána Hoptová, PhD., sa prezentovala témou Vybrane osobnosti bieloruských dejín
20. storočia, riaditeľka Inštitútu histórie FF PU doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.
prednášala na tému Osobnosti ruskej politickej emigrácie na Slovensku v medzivojnovom období. S poslednou prednáškou v kurze vystúpila Mgr. M. Domenová,
PhD., a hovorila na tému Osobnosti knihovníctva a dejín Prešova Belo Klein Tesnoskalský a Jozef Repčák.
Názov kurzu v druhom ročníku v letnom semestri Po stopách dejín východného
Slovenska bol upriamený na regionálne dejiny. Odzneli v ňom prednášky Mestská
správa v Bardejove v stredoveku – prednášajúca PhDr. Mária Fedorčáková, PhD., Dejiny Spiša v stredoveku a ranom novoveku – prednášajúca PhDr. Monika B., PhD.,
Prešovské krvavé divadlo – prednášajúca PhDr. A. Kónyová, PhD., Národnostné
a náboženské pomery na východnom Slovensku v ranom novoveku – prednášajúci
doc. PhDr. J. Adam, PhD., Šariš v rokoch prvej svetovej vojny – prednášajúci PaedDr.
P. Derfiňák, PhD., Vývoj školstva na východnom Slovensku – prednášajúca Mgr. Et
Mgr. L. Hoptová, PhD. Dvojročný cyklus prednášok uzavrela doc. PhDr. Ľ. Harbuľová,
CSc., prednáškou na tému Život a aktivity politických emigrantov z Ruska na
území východného Slovenska v rokoch 1920 – 1945. Aj na záver druhého ročníka
naplánovala garantka štúdia UTV na IH FF PU doc. PhDr. N. Jurčišinová, PhD., exkurziu, kde jej účastníci pod vedením Mgr. M. Domenovej, PhD., navštívili sakrálne
pamiatky v meste a oboznámili sa s ich históriou.
Študenti UTV zavŕšili svoje dvojročné štúdium slávnostnou promóciou, ktorá sa
uskutočnila 25. mája 2017 v priestoroch Prešovskej univerzity. Veríme, že absolvovaním všetkých štyroch kurzov v odbore dejiny získali nové vedomosti a obohatili
si poznatky najmä z regionálnej histórie.

