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Zasadal výbor SHS

Peter ŠVORC

Predsedníctvo SHS. Zľava PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (predseda výboru SHS),
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (podpredseda), Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (podpredsedníčka),
a Mgr. Adam Hudek, PhD. (tajomník). Foto Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.

jín Katolíckej univerzity v Ružomberku a októbrové zasadnutie zas na pozvanie
nitrianskych historikov na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre. Filozofická fakulta vznikla v roku 1998 premenovaním bývalej fakulty humanitných vied a jej katedra histórie kontinuálne
prešla z jednej organizačnej formy do druhej a patrí k jej kmeňovým pracoviskám.
Dvojdňové zasadnutie výboru má svoj osobitný program, odlišný od bežných
zasadnutí, konaných v Historickom ústave SAV v Bratislave. Vychádza totiž z predsavzatia predstaviť študentom histórie hostiteľského pracoviska SHS pri SAV a celý
diapazón jej činnosti s tým, že ponúka študentom, ktorí už ukončili bakalárske štúdium, členstvo v SHS ako historickej profesijnej organizácie. O SHS a jej aktivitách
hovorili nitrianskym študentom histórie predseda výboru SHS PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., a podpredsedovia výboru PhDr. Gabriela Dudeková, CSc., a prof. PhDr.
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Na XV. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti (SHS), ktorý sa konal v máji 2016
v Skalici, sa novozvolený výbor SHS rozhodol, že svoje zasadnutia nebude mávať
len na pôde Historického ústavu SAV v Bratislave, ale po vzore Česko-slovenskej/
Slovensko-českej komisie historikov sa minimálne dve zasadnutia výboru SHS
uskutočnia na pôde niektorého z univerzitných historických pracovísk na Slovensku. V marci 2017 sa takéto zasadnutie výboru uskutočnilo na pôde Katedry de-
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Študenti z Katedry histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Foto Zuzana Hasarová
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Peter Švorc, CSc. Ich informácie doplnili aj ďalší členovia výboru, ktorí hovorili
o iniciatíve SHS rozšíriť vyučovanie dejepisu na základných a stredných školách
a stanovisku Ministerstva školstva SR k nej.
V druhej časti boli odovzdané Ceny SHS
pri SAV za publikácie, ktoré vyšli v roku 2016.
Ocenené boli knihy v troch kategóriách. V kategórii „vedecká monografia“ Cena SHS bola
udelená Petrovi Švorcovi za knihu Štrbské
vizitácie. Od Tolerančného patentu po prvú
svetovú vojnu, v kategórii „vedecko-populárna práca“ bola Cena SHS udelená Miroslavovi
Furmanovi za knihu Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek
a v kategórii „edície“ Cena SHS dvojici autorov Miroslavovi Lackovi – Erike Mayerovej za
knihu Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410
Peter Švorc predstavuje monografiu
– 1735. Eine Quelle zu den mitteleuropäischen
Štrbské vizitácie. Foto Zuzana Hasarová
wirtschaftlichen Verflechtungen. Všetci ocenení
potom predstavili svoje knihy.
Tretia časť zasadnutia a stretnutia Výboru
SHS so študentmi histórie a nitrianskymi historikmi bola venovaná prednáškam na tému
Prejavy režimu slovenského štátu 1939 – 1945
v regiónoch. Vystúpili historici Ivan Kamenec,
Miroslav Palárik a etnologička Monika Vrzgulová. Diskusia ukázala, že mladí ľudia sa zaujímajú o danú problematiku, viacerí z nich sa pri
písaní svojich záverečných, resp. diplomových
prác zaoberajú aj výskumne slovenským štátom. Súbežne s uvedeným programom prebieMiroslav Furman prezentuje
hal didaktický seminár pre učiteľov dejepisu,
svoju knihu Opevnenia na Liptove.
ktorý viedol doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl,
Foto Zuzana Hasarová
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Miroslav Lacko a Erika Mayerová hovoria o knihe Das
älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410 – 1735.
Foto Zuzana Hasarová

Blok prednášok Prejavy režimu slovenského štátu 1939
– 1945 otvoril popredný slovenský historik PhDr. Ivan
Kamenec, CSc., vedľa neho moderátor PhDr. Róbert
Arpáš, PhD., PhDr. Monika Vrzgulová, PhD., a Mgr.
Miroslav Palárik, PhD. Foto Zuzana Hasarová

Výbor SHS na Nitrianskom hrade. V prvom rade zľava: Daniela Kodajová, Alžbeta Bojková, Mária
Kohútová, druhý a tretí rad: Peter Švorc, Katarína Beňová, Jaroslav Nemeš, Ľubica Kázmerová,
Gabriela Dudeková, Miroslav Palárik, Michal Bada, Miroslav Kamenický, Rastislav Kožiak.
Foto Zuzana Hasarová
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CSc., a učiteľom dejepisu ukázal
niektoré nové formy výučby dejepisu na základných školách.
V nasledujúci deň sa Výbor
SHS stretol na pôde dekanátu
FF UKF na pracovnom zasadnutí, kde sa okrem iných bodov diskutovalo o návrhu, aby SHS udeľovala významným osobnostiam
slovenskej a zahraničnej historickej vedy Medailu SHS za významný prínos k rozvoju slovenskej historickej vedy, a tiež aj za
výrazný prínos pre rozvoj SHS.
Záver zasadnutia bol venovaný odbornej exkurzii na hradný
komplex v Nitre, kde dnes sídli
biskupský úrad Nitrianskej diecézy a jej biskup Viliam Judák.
Pracovník Archeologického ústavu SAV PhDr. Peter Bednár, PhD.,
previedol členov SHS celým hradným komplexom a zasväteným
výkladom im odhaľoval zaujímavé „zákutia“ stredovekého vývoja
Nitry a jej okolia.
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