Uznesenie pléna XXVI. valného zhromaždenia SDS
konaného dňa 3. 3. 2018 v Spišskej Novej Vsi

1) VZ berie na vedomie správu o činnosti SDS v roku 2017.
2) VZ schvaľuje správu o hospodárení SDS v roku 2017.
3) VZ schvaľuje správu revízorov hospodárenia SDS za rok 2017.
4) VZ schvaľuje Plán činnosti SDS na rok 2018 a rok 2019 nasledovne:
a) V roku 2018 sa uskutoční v Spišskom Podhradí jarná konferencia na tému: Osobnosti „osmičkových“
rokov na Spiši 1268 – 1968.
b) V roku 2018 sa uskutoční jesenná konferencia v Levoči na tému: Rok 1918 a Spiš.
c) V roku 2019 sa uskutoční jarná konferencia na tému: Najnovšie objavy výskumov pamiatok architektúry
na Spiši.
d) V roku 2019 sa uskutoční jesenná konferencia v Levoči na tému: 770. výročie prvej písomnej zmienky
o Levoči.
e) V roku 2018 sa uskutoční exkurzia Za kultúrnymi a technickými pamiatkami dolného Spiša II.
f) V roku 2019 sa uskutoční zahraničná exkurzia Historické pamiatky Krakova.
5) VZ schvaľuje cenu ročenky SDS Z minulosti Spiša XXV/2017 na 10.- €, pre člena SDS 7.- €.
6) VZ poveruje výbor SDS hľadaním možností získania prenájmu priestorov a ich zariadenia pre činnosť SDS
a využívania knižnice SDS.
7) VZ na základe § 5, odseku 2, písmena b) Stanov SDS pre neplatenie členských príspevkov vylučuje 6
členov: Radoslava Babjarčíka, JUDr. Jozefa Barabása, Mgr. Tamaru Bonkovú, Janku Kissovú, Mgr. Juraja
Korima a Petru Krahulovú.
8) VZ poveruje výbor, aby sa v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a príslušnými štátnymi,
samosprávnymi a ďalšími orgánmi a organizáciami podieľali na znovuobnovení pamätníka obetiam z roku
1920 v Červenom Kláštore.
9) VZ berie na vedomie pripomienky členov spolku k plánu činnosti a poveruje výbor, aby sa nimi zaoberal
a zaradil ich podľa možností do plánu činnosti na ďalšie roky (valašská kolonizácia, emigrácia a I. svetová
vojna).

