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K tradičným jarným podujatiam Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa už zaradila Študentská vedecká a umelecká konferencia. Jej 15. ročník sa
uskutočnil 24. apríla 2019 a opätovne sa stretol s pozitívnym ohlasom aj u študentov
Inštitútu histórie. Fakultnému kolu predchádzalo inštitútové kolo uskutočnené 3.
apríla 2019, z ktorého všetci účastníci postúpili. Na fakultnom kole bola sekcia histórie rozdelená do dvoch podsekcií, pričom prvá bola určená študentom bakalárskeho
a magisterského štúdia, druhá študentom doktorandského štúdia.
Predsedníctvo komisie v prvej podsekcii pozostávalo z nasledujúcich členov: doc.
Ján Adam, PhD., PhDr. Ján Džujko, PhD., a Mgr. Annamária Kónyová, PhD. V tejto
podsekcii s príspevkami vystúpili: Erik Koncz (Ján Balaša a jeho synovia ako protitureckí bojovníci), Nikola Karoľová (Prejavy nacionalizmu vo Francúzsku v druhej
polovici 19. storočia), Veronika Kuchárová (Slovenský ľud 1921 – 1938, ľudovýchovný
týždenník) a Juraj Kasarda (Vplyv bojov na Ondave na situáciu v obci Bžany).
V podsekcii doktorandov boli členmi predsedníctva: doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD., PhDr. Peter Kovaľ, PhD., a Mgr. Lucia Šteflová, PhD. So svojimi referátmi vystúpili siedmi doktorandi: Mária Kaletová (Stavebný vývoj kostola v Hažlíne),
Matúš Vojna (Vinohradníctvo na humenskom panstve v prvej polovici 18. storočia),
Veronika Drábová (Prvý prešovský rabín), Jana Dziaková (Starostlivosť a liečba ľudí
nakazených cholerou na základe obežníka z roku 1830), Michal Falat (Spoločenská
štruktúra rusínskeho obyvateľstva na začiatku 20. storočia), Juraj Horváth (Dôsledky
vpádu Maďarskej republiky rád na vnútropolitický vývoj v Maďarsku), Erik Ondria
(K počiatkom československo-cyperských vzťahov v 60. rokoch 20. storočia).
Po odznení každého referátu nasledovala krátka diskusia, kde členovia predsedníctva, ale aj ostatní prítomní mohli vyjadriť svoje pripomienky, doplnenia či pochvaly k prezentovaným témam. Je potešiteľné, že aj 15. ročník Študentskej vedeckej
konferencie priniesol množstvo zaujímavých príspevkov, preukázal zanietenosť,
ale aj schopnosť študentov v rôznych stupňoch štúdia vedecky pracovať a objavovať
doteraz neprebádané oblasti histórie. Vedecké práce budú môcť študenti publikovať
v elektronickom zborníku.

