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Odborná exkurzia Inštitútu histórie FF PU v Prešove
9. – 11. november 2017
Matúš VOJNA
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V dňoch 9. – 11. novembra 2017 sa študenti Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (IH FF PU) v Prešove zúčastnili odbornej exkurzie, počas ktorej
navštívili množstvo zaujímavých miest západného Slovenska a Moravy. Hlavnou
organizátorkou exkurzie bola Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD., a odborný výklad
pre študentov na niektorých archeologických lokalitách zabezpečil Mgr. Matúš Vojna.
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Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej z 9. stor. Foto M. Vojna

Prvou zastávkou exkurzie bola Spišská Kapitula, ktorou nás sprevádzala Mgr.
Monika Bizoňová, PhD. Študenti mali možnosť spoznať historický a architektonický
vývoj tohto z hľadiska cirkevných dejín veľmi významného miesta a niektorým sa
dokonca podarilo stretnúť a zároveň aj prehodiť zopár slov s Jeho Excelenciou Mons.
ThDr. Štefanom Sečkom, PhD., biskupom Spišskej diecézy.
Zo Spišskej Kapituly cesta pokračovala do Trenčína, kde sme najprv navštívili
hlavnú dominantu mesta a regiónu – Trenčiansky hrad, sídlo Matúša Čáka Trenčianskeho, pána Váhu a Tatier. Po odbornej prehliadke hradu sme sa presunuli do
hotela Elizabeth, kde mali študenti možnosť vidieť slávny rímsky nápis na hradnej
skale, ktorý tam nechal vytesať M. V. Maximianus v roku 179 n. l. počas markomanských vojen.
Z Trenčína sme prišli do najstaršieho slovenského mesta – Nitry, kde mali študenti zabezpečený nocľah. Študenti si historické centrum mali možnosť prezrieť vo
večerných hodinách. Na druhý deň ráno naša cesta pokračovala do obce Kopčany,
ktorá leží na hraniciach Slovenskej a Českej republiky. Hlavným dôvodom tejto zastávky bola návšteva unikátneho kostola sv. Margity Antiochijskej, pochádzajúceho
z 9. stor. Ide o jediný, dodnes stojaci veľkomoravský kostol na území Slovenska.
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Pavilon Anthropos - dioráma Homo habilis.
Foto M. Vojna

Na zámku v Slavkove u Brna. Foto M. Vojna
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Z Kopčian cesta viedla na Moravu, konkrétne do Slavkova u Brna.
Tam študenti navštívili zámok Kounicův, ktorý bol aj ich rodovým
sídlom a palác dodnes predstavuje
skvost barokovej architektúry na
Morave. Slavkov sa preslávil predovšetkým bitkou troch cisárov
počas napoleonských vojen, ktorá
sa odohrala v roku 1805 neďaleko
od mestečka.
Ďalšou zastávkou exkurzie bolo
mesto Brno, v ktorom boli študenti ubytovaní počas druhej noci.
Hlavným cieľom návštevy Brna sa
stal Pavilon Anthropos, spadajúci
pod Moravské zemské muzeum.
Ide o ojedinelé múzeum v celej
strednej Európe, ktoré sa špecializuje výhradne na evolúciu človeka a najstaršie obdobie praveku,
ktorým je paleolit. Študenti mali
jedinečnú možnosť obdivovať rôzne archeologické nálezy týkajúce
sa paleolitu, úžasné rekonštrukcie
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Návšteva Trenčianskeho hradu. Foto M. Vojna
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jaskynných malieb prevažne z územia Francúzska a Španielska a pod.
Zrejme najzaujímavejším exponátom
tohto múzea je model mamuta v životnej veľkosti, ale spomenúť musíme aj
perfektné diorámy znázorňujúce život
predchodcov dnešného človeka. Po
prehliadke Pavilonu Anthropos nás
čakala ešte večerná prehliadka historického centra Brna, ktorým nás sprevádzal absolvent IH FF PU v Prešove
Zámok Kounicu v Slavkove u Brna.
Mgr. Mirón Jurík. Študenti tak mohli
Foto M. Vojna
navštíviť napr. Katedrálu sv. Petra
a Pavla.
V tretí deň sme sa vydali z Brna opäť na Slovensko a našou prvou zastávkou bol
hrad Devín. Študenti tak mali možnosť okrem obhliadky zrúcanín stredovekého
hradu obdivovať aj napr. zvyšky najstaršej kresťanskej svätyne na území Slovenska
pochádzajúcej zo 4. stor., pôdorys základov rímskej stavby, či základy unikátneho
veľkomoravského kostola s tromi apsidami.
Z Devína sme pokračovali do hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy.
V hlavnom meste mali študenti individuálny program, napr. na návštevu Bratislavského hradu, Starého mesta a pod. Niektorí sa rozhodli navštíviť unikátnu výstavu
venovanú ľudskému telu – Body The Exhibiton v Inchebe.
Bratislava predstavovala poslednú zastávku exkurzie a naša cesta smerovala späť
do Prešova. Pevne veríme, že pre zúčastnených študentov bola exkurzia zaujímavá
z hľadiska objavovania slovenskej a moravskej histórie a bohatá na rôzne zážitky,
lebo – ako sa hovorí – „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“.

