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V druhej polovici novembra
2021 sa na pôde Filozofickej
fakulty Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove uskutočnila habilitačná prednáška nášho kolegu, člena
redakcie periodika Dejiny,
PhDr. Petra Kovaľa, PhD.
Ako odborný asistent
pôsobí na inštitúte histórie
a je aktívnym vedecko-pedagogickým pracovníkom
katedry novovekých a najnovších slovenských dejín.
Vedie niekoľko prednášok
a seminárov zameraných na
slovenské a československé
dejiny po roku 1918, dejiny svetovej historiografie,
PhDr. Peter Kovaľ, PhD.,
predstavuje svoju habilitačnú prácu
dejiny
československých
vzťahov po roku 1945 a dejiny cirkví a náboženských spoločností na Slovensku v rokoch 1918 – 1989. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa venuje slovenským a československým dejinám
v rokoch 1918 – 1989. Svoju pozornosť sústreďuje na problematiku národnostných
vzťahov a národnostných menšín, dejín gréckokatolíckej cirkvi, dejín československých vzťahov, avšak jeho dominantnou oblasťou výskumu sú dejiny zdravotníctva
na východnom Slovensku.
Na tomto slávnostnom podujatí dekanka FF PU v Prešove prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., privítala a predstavila prítomných členov habilitačnej komisie: Dr. h. c.
prof. Petra Kónyu, PhD., doc. Mgr. Martina Veselého, PhD., a dr. Laszla Szarku, CSc.,
a oponentov habilitačnej práce prof. PhDr. Petra Švorca, CSc., doc. PhDr. Evu Morovicsovú, PhD., MPH a PhDr. Annu Falisovú, CSc.
PhDr. Peter Kovaľ, PhD., sa následne venoval téme svojej habilitačnej prednášky
s názvom Zdravotné pomery na východnom Slovensku v medzivojnovom období. V úvode
naznačil, že po vzniku Československej republiky v roku 1918 bolo jednou z prioritných úloh novovzniknutého štátu aj zlepšenie pomerov v oblasti zdravotníctva,
zdravotnej situácie obyvateľstva a zamedzenie šírenia infekčných ochorení, ako aj
zníženie dojčenskej úmrtnosti. Priblížil i zdravotno-hygienické pomery na periférii
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krajiny, kde jeho obyvateľstvo trpelo viacerými závažnými ochoreniami, pričom tu
absentovali špecializované ústavy pre liečbu viacerých chorôb. Následne charakterizoval dobovú situáciu v oblasti nemocničnej starostlivosti a popísal stav nemocníc
v Košiciach, Prešove, Bardejove, Humennom, Michalovciach, Levoči a Kežmarku.
V poslednej časti prednášky predstavil niekoľko osobností z radov lekárov, ktorí
aktívne pôsobili v medzivojnovom období na východnom Slovensku.
Prítomným účastníkom predstavil aj svoju habilitačnú prácu Vybrané štúdie
z dejín zdravotníctva na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom
období. Tú tvorilo osem vedeckých štúdií rozdelených tematicky do dvoch celkov:
zdravotná situácia a dejiny zdravotníckych zariadení. Cieľom predloženej habilitačnej práce bolo objasniť vývoj zdravotných pomerov na východnom Slovensku
a Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období. Autor pri jej spracovaní vychádzal
najmä z pramenného materiálu viacerých ústredných a regionálnych archívov. Predovšetkým vďaka tomu sa mu podarilo priblížiť dejiny zdravotníctva na periférii
medzivojnového Československa, čomu sa doposiaľ v slovenskej historiografii nikto
profesionálne nevenoval. Výsledky jeho výskumu v podobe predložených štúdií tak
majú priekopnícky charakter.
Nakoľko oponenti habilitačnej práce a ani členovia habilitačnej komisie pod vedením Dr. h. c. prof., P. Kónyu, PhD., nemali k uvedenej prednáške a habilitačnému
spisu žiadne závažnejšie pripomienky, odporučili Vedeckej rade FF PU v Prešove
menovať PhDr. Petra Kovaľa, PhD., za docenta v študijnom odbore 2. 1. 7 História.
K úspešnému ukončeniu habilitačného konania PhDr. P. Kovaľovi, PhD., srdečne
blahoželáme.
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