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ŽIVOTNÉ JUBILEUM RIADITEĽA
INŠTITÚTU HISTÓRIE FF PU V PREŠOVE
doc. PaedDr. Patrika Derfiňáka, PhD.
Ján DŽUJKO
Aj v spoločnosti členov Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (FF PU)
v Prešove oslávil svoje päťdesiate narodeniny jeho
riaditeľ doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. Narodil sa 18. novembra 1969 v Prešove. Elementárne
vzdelanie získal v Základnej škole na Odborárskej
ulici v Prešove a na VI. Základnej škole v Michalovciach. Následne študoval na Gymnáziu Pavla
Horova v Michalovciach. Svoje ďalšie vzdelanie
rozvíjal štúdiom finančného manažmentu a účtovníctva na Open University Bratislava/Birmingham.
V rokoch 1992 – 1997 pokračoval v štúdiu učiteľstva
všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii
dejepis a občianska náuka na Fakulte humanitných
a prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
(FHPV UPJŠ) v Prešove. V roku 1999 nastúpil ako odborný asistent na Katedru dejepisu FHPV PU v Prešove. Na pôde Prešovskej univerzity ďalej formoval svoje odborné vzdelanie. V roku 2000 obhajobou rigoróznej práce Slovenská banka a jej pôsobenie na začiatku 20. storočia a v roku 2011 obhajobou dizertačnej práce Vzťahy Uhorska
a Byzancie v 12. storočí. V roku 2017 sa habilitoval prednáškou Finančné inštitúcie na
východnom Slovensku v druhej polovici 19. storočia a habilitačnou prácou Hospodársky
vývoj východného Slovenska v druhej polovici 19. storočia.
Pozoruhodná je predovšetkým publikačná činnosť doc. Patrika Derfiňáka. Len
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove eviduje od roku 1999 spolu
628 publikačných jednotiek jeho autorstva. Doc. Patrik Derfiňák je autorom a spoluautorom niekoľkých monografických prác a štúdií rozsahu monografie. Popri
mnohých štúdiách a článkoch publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch, ročenkách a zborníkoch je aj autorom desiatok scenárov rozhlasových hier,
pásiem a príspevkov. Jeho plodná publikačná činnosť je orientovaná na cirkevné
a hospodárske dejiny, ale venuje sa aj regionálnym dejinám, dejinám miest a obcí
či osobnostiam, prevažne z obdobia 19. a 20. storočia. Samozrejme, vo svojich mnohých príspevkoch sa venuje aj rozličným ďalším témam z iných dejinných období.
V rámci zapojenia sa do vedeckých projektov, bol a je členom niekoľkých projektov KEGA, VEGA a APVV. Okrem toho je zapojený aj do ďalších cezhraničných
projektov. Spomenieme napr. Program Interreg Poľsko – Slovensko, Turistické cesty
slovensko-poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie
mladých ľudí v regióne, Program SK 08 – Cezhraničná spolupráca, Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a Zakarpatskej Ukrajiny na Slovensku

Výber z personálnej bibliografie doc. PaedDr. Patrika Derfiňáka, PhD.1
Zostavil Ján DŽUJKO
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
DERFIŇÁK, Patrik – ŠVORC, Peter. 2014. Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom
období : sondy do spoločensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Prešov :
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, 244 s. ISBN 978-80-5551142-9.
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Vzhľadom k rozsiahlej publikačnej činnosti doc. PeaDr. Patrika Derfiňáka, PhD. sme do
výberovej personálnej bibliografie zaradili len niektoré publikácie z kategórie: Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, Štúdie v časopisoch a zborníkoch
charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách, Odborné knižné
práce vydané v domácich vydavateľstvách, Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách a redakčné a zostavovateľské práce.
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v 17. a 20. storočí, ale aj do iných projektov s podporou Európskej únie ako napr.
Inovácia neformálneho vzdelávania na Univerzite tretieho veku PU v Prešove či
Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu.
Doc. Derfiňák je členom redakčných rád niekoľkých periodík a zborníkov: predsedom redakčnej rady časopisu Annales historici Pressovienses, podpredsedom
redakčnej rady Zborníka katedry ekonómie a ekonomiky, členom redakčnej rady
internetového časopisu Dejiny, členom redakčnej rady revue Synergie, členom redakčnej rady zborníka Codex historico-critica. Je tiež členom niekoľkých odborných
organizácii a spoločností, akými sú: Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej
akadémii vied, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov a Slovenská speleologická spoločnosť.
Za odborno-vedeckou a publikačnou činnosťou nezaostáva ani pedagogické pôsobenie doc. Derfiňáka na pôde FHPV PU v Prešove a FFPU v Prešove. Svoju pedagogickú činnosť spojil najmä s prácou na Katedre dejepisu FHPV a Inštitútu histórie
FF PU v Prešove, ktorého sa stal v roku 2018 riaditeľom. Ako učiteľ zabezpečoval
výučbu povinných i povinne voliteľných disciplín takmer zo všetkých dejinných
období od praveku až po dejiny 20. storočia, ktoré boli súčasťou študijných programov učiteľstva dejepisu v kombinácii, dejín religionistiky, histórie, archívnictva či
kultúrneho dedičstva. Vo výberových prednáškach sa orientuje na cirkevné dejiny,
dejiny svetových náboženstiev a hospodárske dejiny. Je tiež predsedom a členom
niekoľkých štátnicových, atestačných, rigoróznych a dizertačných komisií a ako
školiteľ viedol a vedie viacero bakalárskych, magisterských, rigoróznych a dizertačných prác.
Popri rozsiahlej vedeckej a odbornej činnosti je dlhoročnou aktívnou záľubou
doc. Derfiňáka šach. Je členom Slovenského šachového zväzu a trénerom mládeže
v šachu.
Jubilantovi srdečne blahoželáme!
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