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Cena Milana Hodžu docentke N. Jurčišinovej

Peter KOVAĽ
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Medzi významné vedecké, kultúrne a vzdelávacie podujatia konané v Martine od
roku 2005 nesporne patria Dní Milana Hodžu pod záštitou predsedu vlády SR alebo
predsedu Národnej rady SR. Táto akcia má už svoju tradíciu a koná sa v posledný
júnový týždeň. Jej sprievodným znakom je rad podujatí a akcií spojených s menom Milana Hodžu. Dôležitou súčasťou sú vedecké konferencie s medzinárodnou
účasťou k osobnostiam slovenskej politiky. K pravidelným účastníkom Dni Milana
Hodžu sa radí aj doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., z Inštitútu histórie FF PU
v Prešove. Ako „dôsledok“ každoročných dní vychádza zborník štúdií, publikovaných na základe referátov, ktoré na dvojdňovom podujatí odznejú. Tak N. Jurčišinová má na svojom konte „účasť“ v kolektívnych dielach, ako napr. Milan Hodža politik
a žurnalista (Veda, 2008), Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky (Veda, 2009),
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista (Veda, 2010), Dr. Vavro Šrobár politik, publicista
a národnoosvetový pracovník (Veda, 2012) a iné.
Po dlhých rokoch aktívnej prítomnosti v podobe vystúpení a diskusií N. Jurčišinovej na Dňoch Milana Hodžu sa jej v roku 2019 z rodinných dôvodov nepošťastilo
byť v kruhu viac či menej známych účastníkov tohto podujatia. A tak sa stalo, že
22. júna nemohla prevziať ocenenie, čo by bolo pre ňu určite prekvapenie (na obrázku).
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Ocenenie, o ktorom je reč je – Cena Milana Hodžu. V odôvodnení na diplome, podpísanom terajším predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a Miroslavom Pekníkom,
predsedom organizačného výboru, dlhoročným riaditeľom Ústavu politických vied
Slovenskej akadémie vied v Bratislave má takúto dedikáciu – „za výskum života
a diela Dr. Milana Hodžu a ďalších osobností slovenskej politiky a prínos k bádaniu
o česko-slovenských vzťahoch“. M. Pekník ocenenie laureátke odovzdal 28. októbra
2019 (symbolicky v deň vzniku Československa) v úvode seminára organizovanom
pre učiteľov dejepisu z Prešovského kraja v Metodickom centre v Prešove (k fašizmu
a nacizmu, rôznym formám extrémizmu a k trom politickým osobnostiam Slovenska – Ivanovi Dérerovi, Vavrovi Šrobárovi a Alexandrovi Dubčekovi). V roku 2019
bol XV. ročník dní na tému Dr. Emil Stodola politik, právnik a politický mysliteľ
a napriek spomínanej neprítomnosti N. Jurčišinová sa prezentovala opäť prednáškou, ktorá bude zaradená aj do publikačného výstupu z podujatia.
Na spomínanom seminári v metodickom centre M. Pekník odovzdal N. Jurčišinovej ešte aj Pamätný list pri príležitosti XV. ročníka týchto dní od primátora
Martina a starostu obce Sučany (tu sa Hodža ako prvý Slovák na poste predsedu
československej vlády, a to v rokoch 1935 až 1938, narodil roku 1878, zomrel v USA
roku 1944, jeho pozostatky boli v júni 2002 prevezené na Slovensko a uložené na
Národnom cintoríne v Martine).

