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Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky. Eds. Marcela Domenová, 

Drahoslav Magdoško. Prešov – Košice: UNIVERSUM-EU, 2015. 360 s. ISBN 978-80-

89046-90-4. 

 

 

Pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. zorganizovali 

Inštitút histórie FF Prešovskej univerzity a Katedra histórie UPJŠ vedeckú konferenciu, ktorej 

výstupom je zborník príspevkov s názvom Poznávanie dejín Slovenska (Pramene, metódy 

a poznatky), ktorý vyšiel v roku 2015 vo vydavateľstve Universum.  

V úvode zborníka autori Miloslava Bodnárová a Štefan Šutaj predstavujú archivára, 

historika a pedagóga prof. Ferdinanda Uličného, ktorý sa v rámci svojej vedeckovýskumnej 

činnosti venoval a venuje čiastočne, či podrobnejšie témam ako osídľovanie Šarišskej, 

Zemplínskej, Liptovskej, či Užskej župy, dejiny miest, dejiny správy, dejiny reformácie, z 

pomocných vied historických najmä diplomatike a chronológii.  

V ďalšej časti príspevku je uverejnený príhovor prof. Uličného, ktorý odznel na 

uvedenej konferencii, v ktorom približuje najdôležitejšie medzníky formujúce a tvoriace jeho 

profesný život. Nasledujú príspevky autorov k témam a oblastiam vedy, ktoré sú predmetom 

záujmu a výskumu aj samotného jubilanta.  

Ako prvý tematický okruh, ktorý je tvorený príspevkami viacerých autorov, možno 

vnímať dejiny a vývoj osídlenia, kam možno zaradiť aj príspevok Richarda Marsinu Staré  

Slovensko a slovenská historiografia (s. 19-28), v ktorom sa venuje najstarším dejinám 

Slovenska a Slovákov z pohľadu vývoja názorov viacerých historikov z prvej polovice 20. 

storočia na územie Slovenska a pôvod Slovákov. Do tohto tematického okruhu možno zaradiť 

aj príspevok Vladimíra Rábika s názvom Villam locare et congregare. Lokačné listiny sídlisk 

na východnom Slovensku v stredoveku (s. 97-116), v ktorom približuje osídľovanie územia 

dnešného východného Slovenska na nemeckom práve. 

V zborníku sú najpočetnejšie príspevky viažuce sa k problematike stredovekých dejín 

miest a mestečiek, do ktorej patrí príspevok Ferdinanda Uličného ml. s názvom Výsadné 

listiny pre Prešov do konca 14. storočia (s. 203-212), Františka Žifčáka Zo stredovekých dejín 
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Spišskej Novej Vsi (s. 223-236). Činnosť a produkciu mestskej kancelárie v stredoveku v 

Kremnici približuje autor Martin Štefánik v príspevku Kremnická mestská kancelária od 

udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda Luxembruského (s. 213-222). Drahoslav 

Magdoško v príspevku K pôvodu pravidiel pre košickú mestskú radu z roku 1404 (s. 237-246) 

sa zamýšľa nad pôvodom súpisu pravidiel obsahujúcich morálne a právne zásady, ktoré sa 

mali vyžadovať od predstaviteľov mesta. Rodinám ako aj jednotlivcom, patriacim do vyššej 

spoločenskej vrstvy mestských obyvateľov Bardejova v 15. storočí, je venovaná štúdia Márie 

Fedorčákovej s názvom Predstavitelia mestských elít v Bardejove a ich pôsobenie 

v samosprávnych orgánoch mesta v 15. storočí (s. 247-260). S presahom do novovekých dejín 

miest je koncipovaný príspevok Gabriela Szeghyho Mestské obranné a bezpečnostné zložky 

v Košiciach v 17. – 18. storočí. Sonda do obrannej štruktúry Košičanov na základe písomností 

v Archíve mesta Košice (s. 281-292).  

Problematike pomocných vied historických, konkrétne sfragistike, paleografii 

s presahom do epigrafiky sa v rámci svojich príspevkov venovali autori Leon Sokolovský  v 

príspevku Pečate a znaky spišských Sasov (s. 137-152) a Miroslav Čovan v príspevku 

Stredoveká a ranonovoveká paleografia Šariša na príklade epigrafických pamiatok (s. 261-

280).  

Sakrálnym pamiatkam sú venované príspevky autorov Ladislava Olexu, Jána Rákoša 

a Henriety Žažovej. Výsledky archeologického výskumu uskutočneného v roku 2010 v Nižnej 

Myšli prezentujú autori Ladislav Olexa a Ján Rákoš v spoločnom príspevku s názvom 

Archeologický výskum pri Kostole sv. Mikuláša v Nižnej Myšli (s. 77-80). Sakrálne pamiatky 

v Honte, v jeho strednej časti približuje na základe archívneho výskumu a štúdia pramenných 

edícii Henrieta Žažová v príspevku s názvom Stredoveká sakrálna architektúra v strednom 

Honte (s. 175-194). 

Výskumom prameňov cirkevnej proveniencie, či problematike cirkevných dejín sa 

zaoberajú autori Bernadeta Fabová v príspevku s názvom Kanonické vizitácie – prameň 

výskumu stavu farností v oblasti Abovsko-turnianskej župy v 18. storočí (s. 293-304) a Ján 
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Adam v príspevku Gréckokatolíci v Prešove do vzniku biskupstva, teda do roku 1818 (s. 321-

332).  

Obraz a videnie oblasti Šariša v slovenskej a maďarskej historiografii od obdobia 

revolúcie v roku 1848/1849 po súčasných historikov a autorov opisuje Ladislav Tajták 

v príspevku s názvom Historický obraz Šariša v slovenskej a maďarskej dobovej 

historiografii a spisbe (s. 29-36). Archívnictvu, cirkevným archívom, ich stavu  je venovaný 

príspevok Ivana Chalupeckého K otázke cirkevných archívov na Slovensku (s. 37-54). 

Z oblasti geografie je príspevok Jána Košťalíka Zemplín v kontexte historicko-geografických 

poznatkov (s.55-76). Osobnosť Svätopluka, ako aj niektoré problémy týkajúce sa Pribinovho 

kniežatstva, Rastislavovej a Svätoplukovej ríše približuje a osvetľuje Július Bartl v príspevku 

Svätopluk – knieža alebo kráľ? (s. 81-96). Príspevok Miloša Mareka Slovenské miestne názvy 

v kontexte kancelárskej praxe stredovekého Uhorska (s. 117-136) pojednáva o miestnych 

názvoch tak, ako sú zachytené v prameňoch pochádzajúcich z produkcie prevažne dvorskej 

kancelárie, či  kancelárií hodnoverných miest v Uhorsku.  

V rámci zborníka sú radené aj dve štúdie zahraničných autorov. Martin Šandera 

približuje Jiřího z Poděbrad a jeho politické plány v súvislosti s pôsobením bratríckeho hnutia 

v príspevku Bratřické hnutí na Slovensku v plánech a aktivitách českého krále Jiřího 

z Poděbrad (s. 153-164). Príspevok Každodenný život uhorských študentov na krakovskej 

univerzite v stredoveku autora Stanislava A. Sroku (s. 165-174) informuje o živote, rôznych 

priestupkoch uhorských študentov v 15. a 16. storočí, študujúcich na univerzite v Krakove na 

základe údajov obsiahnutých v knihe rektorského súdu.  

Lokáciu zaniknutej obce Sinka na základe archívneho výskumu prináša Andrej Szeghy 

v príspevku Kde presne ležala obec Scinthe (Sinka)? Krátka štúdia k lokalizácii zaniknutej 

obce (s. 195-202). Hospodárske a sociálne pomery panstva Michalovce, ktorého vlastníkmi 

bol rod Stráraiovcov z Michaloviec a tvorili ho mestečká Michalovce, Sobrance, Staré a viac 

ako 50 dedín, osád a majerov, približuje v 18. až do polovice 19. storočia Alena Mišíková 

v štúdii Hospodárske a sociálne pomery na panstve Michalovce v 18. storočí a prvej polovici 

19. storočia (s. 305-320). Príspevok Postavenie Slovákov v obciach pripojených k Poľsku 
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a ich cirkevná správa (s. 333-355) autora Michala Murcka podáva prehľad ustanovovania 

severných hraníc Slovenska  a postavenie Slovákov v obciach pripojených k Poľsku.  

Zborník uzatvára Bibliografia Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. z obdobia 

rokov 2003 – 2013, ktorá tak nadväzuje na bibliografiu zostavená autorom Michalom 

Sochom, vydanú Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove v roku 2004. 

 

Gabriela Vašková 

 

 

 


