Správa o činnosti SDS v roku 2017
Spišský dejepisný spolok mal k 31. decembru 2017 366 aktívnych členov. V priebehu roku 2017
prijal 20 nových členov, valným zhromaždením boli pre neplnenie si povinností 25 členovia vylúčení
a o ukončenie členstva požiadali dve členky. Od svojho založenia do 31. decembra 2017 spolok evidoval
prijatie 605 členov. Spolok k 31. decembru 2017 eviduje 1 čestného predsedu, 6 zakladajúcich, 9
čestných, 21 kolektívnych, 315 riadnych a 17 podporujúcich členov.
Činnosť spolku v roku 2017 sa riadila plánom schváleným na XXV. valnom zhromaždení,
konanom 4. marca 2017 v Mestskom divadle v Levoči. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 101
riadnych a 5 prispievajúcich členov SDS ako aj 4 kolektívni členovia, ktorých v úvode pozdravil primátor
Levoče PaedDr. Milan Majerský. Slávnostnú atmosféru zhromaždenia navodil kultúrny program
venovaný 85. narodeninám predsedu SDS Dr. h. c. doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Medzi početnými
gratulantmi nechýbali primátori miest Levoča a Spišská Nová Ves – PaedDr. Milan Majerský a PhDr. Ján
Volný, PhD. Pred otvorením oficiálnej časti stretnutia odzneli dve prednášky. Referát s názvom Dr. Belo
Polla – sto rokov od narodenia predniesol Doc. PhDr. Michal Slivka, PhD. Obsah druhej prednášky s
názvom Predstavenie vojenských a regrútskych piesni z Veľbách odprezentoval prítomným Ing. Ján
Čarnogurský.
Oficiálnu časť rokovania valného zhromaždenia otvoril predseda SDS Ivan Chalupecký. Na úvod
pripomenul mená členov spolku, ktorí mali v roku 2017 životné jubileá a zablahoželal im. Vzhľadom na
skutočnosť, že počas valného zhromaždenia sa mali uskutočniť voľby nového výboru a funkcionárov,
VZ zvolilo členov volebnej a mandátovej komisie. Do mandátovej komisie boli zvolení doc. PhDr.
Jaroslav Nemeš, PhD., PhDr. Ružena Kormošová, PhD. a Miloš Greisel. Volebnú komisiu tvorili: Dana
Rosová, Mgr. Nina Palková a Zuzana Galová. Ďalšiu časť rokovania riadil podpredseda SDS PhDr. Marián
Soják, PhD. Prítomní si vypočuli správu o činnosti za rok 2016, ktorú predniesol tajomník SDS Mgr.
Miroslav Števík, správu o hospodárení za rok 2016 PhDr. Soňa Polláková, hospodárka SDS a správu
revíznej komisie Ing. Eduard Pavlík, predseda revíznej komisie SDS. Soňa Polláková v správe o
hospodárení uviedla, že čisté príjmy v roku 2016 dosiahli sumu 4 910,15 eur, príjmy celkom so
zostatkom z roku 2015 dosiahli hodnotu 7 738,09 eur. Výdavky v roku 2016 činili spolu 4 803,30 eur.
Stav finančných prostriedkov k 31. decembru 2016 činil 3 654,79 eur. Najväčší výdavok sa v roku 2016
týkal vydania ročenky XXIII/2015 (1 457 eur). Najvýznamnejšie príjmy tvorili členské príspevky (2 930
eur) a z 2% percent dane z príjmov a úrokov z bežného účtu (784,16 eur).
Eduard Pavlík v správe revízorov hospodárenia konštatoval, že všetky výdavky - honoráre
a prevádzkové náklady boli schválené uznesením výboru SDS na základe stanov. Doklady boli riadne
zaúčtované v peňažnom denníku, ktorý je vzorne a prehľadne vedený podľa predpísaných rubrík a
finančných predpisov. Revízna komisia taktiež konštatovala splnenie plánu činnosti spolku v roku 2016
(dve konferencie – na jar to bola konferencia s témou 40 rokov sústavného archeologického výskumu
na Spiši a v jeseni Nové poznatky z histórie mesta Poprad, šiesta exkurzia po Spiši, ročenka Z minulosti
Spiša XXIV). Po rozprave k predneseným správam prítomní členovia spolku schválili predloženú správu
o činnosti, správu o hospodárení, správu revíznej komisie a udelili výboru absolutórium.
V ďalšej časti programu sa uskutočnili voľby funkcionárov, členov výboru a revíznej komisie.
Nasledoval návrh programu činnosti na rok 2017. Členovia SDS hlasovaním rozhodli, že v roku 2017 sa
uskutočnia dve konferencie. Prvá z konferencií bude zameraná na dejiny zdravotníctva na Spiši a 150.
výročie vzniku Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Druhá konferencia na jeseň bude venovaná dielu
Majstra Pavla z Levoče, keďže v roku 2017 uplynie 500 rokov od dokončenia hlavného oltára v Bazilike

sv. Jakuba v Levoči. Členovia zároveň rozhodli, že jesenná exkurzia sa uskutoční po technických
pamiatkach spätých s baníctvom na Dolnom Spiši.
V ďalšej časti rokovania jeho účastníci stanovili predajnú cenu ročenky Z minulosti Spiša
XXIV v hodnote 10 Eur, pre členov SDS zľava 30% (7 Eur). Pre neplatenie členských príspevkov boli zo
spolku vylúčení 25 členovia: Elena Čákyová, Pavol Jakubec, Pavol Hamraček, Ing. Zuzana Koošová,
Rosana Joštová, Mgr. Igor Kret, Emil Labaj, Roderik Ledecký, Ing. Vladimír Mucha, Ladislav Novysedlák,
Ľudmila Pavlíková, Ilona Pavercsiková, Michal Prusák, Vladimír Rábik, Július Rybák, Anna Safanovičová,
Lucia Smolejová, Anna Soláriková, Peter Szabo, Michaela Ščavnická, Alena Štefaňáková, Lucia Tkáčová,
Daniel Urban, Jozef Zaťura a František Dlugoš.
V bohatej diskusii odznelo viacero zaujímavých informácií. A. Janovský informoval o vydávaní
známok s historickými námetmi, J. Daniel o aktivitách Baníckeho spolku Spiš, M. Adamčiaková
pripomenula záujem členov SDS o uskutočnenie konferencie o vlašskej kolonizácii na Spiši, F. Gordiak
informoval o prípravách konferencie v Brutovciach. Počas stretnutia v Levoči si členovia spolku prevzali
najnovšiu ročenku Z minulosti Spiša XXIV, ktorú zostavil a jej vydanie zabezpečil Ivan Chalupecký.
Pred vyhlásením oficiálnych výsledkov volieb účastníci VZ na návrh podpredsedu spolku
Mariána Sojáka zvolili Ivana Chalupeckého za čestného predsedu spolku. Predseda spolku predložil VZ
návrhy na udelenie čestného členstva v SDS dvom osobnostiam: PhDr. Jurajovi Spiritzovi a prof. ThDr.
Jozefovi Jarabovi, PhD. Oba návrhy VZ schválilo.
Správnosť priebehu volieb funkcionárov, členov výboru a revíznej komisie potvrdila za
mandátovú komisiu PhDr. Ružena Kormošová, PhD. O výsledkoch volieb funkcionárov, členov výboru
a revíznej komisie informovala Dana Rosová. Skonštatovala, že sa volieb zúčastnilo 101 riadnych členov
a 4 kolektívni členovia. Odovzdaných bolo celkovo 102 hlasovacích lístkov, z ktorých bol 1 neplatný. Za
predsedu SDS bol zvolený PhDr. František Žifčák (98 hlasov), za podpredsedu PhDr. Marián Soják, PhD.
(81 hlasov; protikandidátka PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. získala 18 hlasov), za tajomníčku Mgr. Slávka
Sámelová (88 hlasov) a za pokladníčku PhDr. Soňa Polláková (95 hlasov). Za revízorov hospodárenia
boli zvolení: Ing. Eduard Pavlík (95 hlasov), Ing. Ján Čarnogurský (94 hlasov) a Ján Petrík (93 hlasov).
Členmi výboru sa stali: Mgr. Erika Cintulová (75 hlasov), Mgr. Ján Endrődi (64 hlasov), PhDr. Milica
Majeriková-Molitoris, PhD. (63 hlasov), Mgr. Peter Zmátlo, PhD. (55 hlasov), Mgr. Et Mgr. Vladimír
Olejník (54 hlasov), PhDr. Mária Novotná (50 hlasov) a Ing. Dušan Bevilaqua (43 hlasov). Za náhradníkov
do výboru SDS boli zvolení: Milan Choma (40 hlasov) a PhDr. Ružena Kormošová, PhD. (31 hlasov). Na
záver VZ sa prítomným prihovoril novozvolený predseda SDS PhDr. František Žifčák a poďakoval
dlhoročnému predsedovi Ivanovi Chalupeckému za jeho dlhoročnú obetavú prácu pre spolok.
Prvá vedecká konferencia s názvom K dejinám zdravotníctva na Spiši sa uskutočnila 17. júna
v priestoroch Kežmarského hradu v Kežmarku. Konferenciu pripravil SDS v spolupráci s Múzeom
v Kežmarku a Spolkom spišských lekárov a lekárnikov. Z konferencie bude začiatkom roka 2018 vydaný
zborník. Jeho vydanie finančne podporili farmaceutické firmy a súkromní lekári. Konferencie sa
zúčastnilo 68 členov SDS.
Druhá medzinárodná vedecká konferencia, ktorá niesla názov Majster Pavol z Levoče sa
uskutočnila 9. decembra 2017 v Mestskom divadle v Levoči. Konferenciu pripravili SNM- Spišské
múzeum v Levoči, Spišský dejepisný a spolok a Mesto Levoča k 500. výročiu ukončenia diela Majstra
Pavla a ukončeniu reštaurátorských prác na hlavnom oltári z dielne Majstra Pavla v bazilike Sv. Jakuba
v Levoči. Konferencia bola zameraná na nové výsledky skúmania a širšie súvislosti života a tvorby tejto
rezbárskej osobnosti. Príspevky boli rozvrhnuté do troch blokov: život a historické aspekty v dobe
Majstra Pavla, dielo Majstra Pavla - nové poznatky z hľadiska umelecko-historického a výsledky
reštaurovania diel Majstra Pavla. V úvode predniesol príhovor predseda PSK PaedDr. Milan Majerský,

zastupujúca primátora mesta Levoče JUDr. Lýdia Budziňáková, primátor mesta Starý Sącz Jacek Lelek,
riaditeľka SNM-Spišského múzea v Levoči PhDr. Mária Novotná a predseda SDS PhDr. František Žifčák.
Konferencia pre veľký počet prednášajúcich (15) trvala do neskorých hodín. Príspevky z konferencie
budú publikované v samostatnom zborníku, ktorý vyjde v roku 2018.
Výbor SDS pripravil pre svojich členov zaujímavú exkurziu po miestach so vzácnymi kultúrnymi
a technickými pamiatkami Dolného Spiša, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2017. Program a výber
trasy pripravili členovia výboru Ing. Ján Čarnogurský a Ján Petrík. Exkurzia zaznamenala medzi jej
účastníkmi mimoriadny ohlas. Zúčastnilo sa jej 84 členov SDS a ich rodinných príslušníkov.
V roku 2017 zasadal výbor celkom 6 krát: 25. januára (83. zasadnutie), 22. februára (84.
zasadnutie), 27. marca (85. zasadnutie), 29. mája (86. zasadnutie), 2. októbra (87. zasadnutie) a 21.
novembra (88. zasadnutie). Všetky rokovania sa uskutočnili v Spišskom archíve v Levoči. Ich hlavným
obsahom bola príprava XXV. valného zhromaždenia, plánovaných konferencií , exkurzie po pamiatkach
Dolného Spiša, ročenky Z minulosti Spiša a vydanie zborníka z konferencie Z dejín zdravotníctva na
Spiši. Výbor riešil aj prijímanie nových členov a tvorbu novej webovej stránky spolku, na ktorej sa
aktuálne pracuje. Výbor rokoval o ponuke prof. Dr. Gyulu Greschika prenajať jednu miestnosť v dome
na Mäsiarskej ulici v Levoči, ktorú môže výbor a funkcionári SDS využívať pre svoje zasadnutia
a členovia spolku ako knižnicu.
Redakčná rada zasadala v priebehu roka 2 krát. Zasadnutia sa uskutočnili 26. júna a 21.
novembra 2017. Rada pracovala v zložení: Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký, PhDr. Zuzana Kollárová,
PhD., PhDr. Božena Malovcová, PhDr. Marián Soják, PhD., Mgr. Peter Zmátlo, PhD.. PhDr. František
Žifčák, Mgr. Peter Labanc, PhD., PhDr. Ružena Kormošová, PhD., PhDr. Michal Marťák, PhD. a Mgr. Ján
Endrődi. Rada sa doplnila o troch nových členov - PhDr. Milicu Majerikovú-Molitoris, PhD., PhDr. Máriu
Novotnú a Mgr. et Mgr. Vladimíra Olejníka. Na svojich zasadnutiach prerokovala obsah pripravovanej
jubilejnej ročenky SDS XXV/2017 a vydala Štatút redakčnej rady ročenky Z minulosti Spiša, ktorú
pripravili predseda a podpredseda SDS. Dve členky redakčnej rady Božena Malovcová a Zuzana
Kollárová sa k 31. decembru 2017 zriekli členstva v redakčnej rade z osobných dôvodov.
Počas celého roka 2017 boli členom spolku pravidelne zasielané pozvánky na rozličné kultúrne
podujatia na Spiši, organizované najmä spišskými múzeami a galériami.
Všetky stanovené úlohy, ktoré prijalo valné zhromaždenie SDS 4. marca, boli počas roka 2017
naplnené.
Slávka Sámelová, tajomníčka SDS

