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24. októbra 2012 sa v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konala
vedecká konferencia s názvom „Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy. K 140. výročiu
založenia Východoslovenského múzea v Košiciach“. Podujatie organizovalo Východoslovenské múzeum
v Košiciach a Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Konferenciu otvorili slávnostným príhovorom JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho
kraja, PhDr. Róbert Pollák, riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach, prof. PaedDr. Štefan Šutaj,
DrSc., vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a doc. Mgr. Slávka Tomaščíková,
PhD., prorektorka pre zahraničné vzťahy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.
Prvý prednášajúci, PhDr. Dárius Gašaj z Východoslovenského múzea v Košiciach referoval o Archeológii v
dejinách Východoslovenského múzea v Košiciach. Nasledoval PhDr. Gabriel Viszlay z Košického
samosprávneho kraja, ktorý poukázal na Východoslovenské múzeum v Košiciach na začiatku a konci II.
svetovej vojnya Mgr. Ján Kovačič z Východoslovenskej galérie v Košiciach pojednávajúci o Výstavnej
činnosti Východoslovenského múzea v obraze dobovej tlače (20. roky 20. storočia). Po nich vystúpila
s príspevkom Centenárium Dr. Michala Markuša – prvého etnografa Východoslovenského múzea
v Košiciach PhDr. Klaudia Buganová z Východoslovenského múzea v Košiciach. Za ňou nasledoval Dr.h.c.
mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý prítomným ozrejmil
Technické vysokoškolské vzdelávanie v Košiciach – historická príležitosť pre rozvoj regiónu a PhDr.
Ružena Parová z Referátu správy registratúry UPJŠ s prednáškou Dejiny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach od založenia po súčasnosť. Po nichpoukázal prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. z
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach – 50 rokov vedeckého
bádania a výchovy prírodovedcov.Prvý panel príspevkov konferencie uzavreli svojim referátom Slovenská
akadémia vied a rozvoj vedy v Košiciach Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. a PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. zo
Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach.
Po diskusii a obedňajšej prestávke nasledoval druhý panel príspevkov, v ktorom vystúpil ako prvý Ing.
Eugen Labanič zo Slovenského technického múzea v Košiciach s problematikou Slovenské technické
múzeum v Košiciach v kontexte doby. Za ním prezentovala svoj výskum týkajúci sa témy Zbierkotvorná
činnosť Východoslovenskej galérie od založenia po súčasnosť. Charakteristika základných zbierkových
okruhov Mgr. Mária Gmitrová z Východoslovenskej galérie v Košiciach. Po nej vystúpil prof. PhDr.
Ladislav Tajták, CSc. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ s prednáškouMuzeálna slovenská
spoločnosť a východné Slovensko. Nasledovali Mgr. Peter Himič, PhD. zo Štátneho divadla v Košiciach a
Mgr. Pavol Hrehorčák z Bábkového divadla v Košiciach s referátom Teatrálie k dejinám košického divadla
(Rekognoskácia výskumného terénu so zameraním na obdobie do roku 1918) a JUDr. Ján Gašpar zo
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach ozrejmujúci Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach a jej postavenie v
kultúrno-vzdelávacom procese spoločnosti.
Po diskusii a prestávke ponúkla vstup o Archíve mesta Košice v minulosti a dnes Mária Hajduová
z Archívu mesta Košice. Štátny archív v Košiciach – minulosť a súčasnosť analyzovalaPhDr. Milena
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Ostrolúcka zo Štátneho archívu v Košiciach. Nasledovali PhDr. Katarína Turčanová a Mgr. Diana
Kunderová zo Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice s prednáškou Minulosť a súčasnosť Štátneho
archívu v Košiciach, pobočka Košice.
Po nich si prítomní vypočuli referát odMgr. Petra Fedorčáka, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty
UPJŠ s názvom Košická univerzita – počiatky vysokého školstva v Košiciach. Nasledoval príspevok
Osobnosti z oblasti exaktných vied späté s minulosťou Košíc (významní pedagógovia), ktorý predniesla
RNDr. Jana Mešterová zo Slovenského technického múzea v Košiciach. Ako posledný vystúpil s
prednáškou Ing. Tomáš László, PhD. z Historickej spoločnosti Imricha Henszlmanna a ponúkol zaujímavý
pohľad na Vysoké školstvo v Košiciach medzi rokmi 1939 – 1945 v kontexte univerzitnej tradície mesta a
možnosti slovenského vzdelávania.
Na záver zostáva iba konštatovať, že vedecká konferencia „Košice – inštitucionálna základňa kultúry,
školstva a vedy“ naplnila svoj zámer ako po profesionálnej, tak aj po spoločenskej stránke. Z príspevkov,
ktoré v Košiciach odzneli, bude vydaný zborník.
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