Zápisnica z XXII. valného zhromaždenia
Spišského dejepisného spolku,
ktoré sa konalo dňa 1. marca 2014 v Levoči
Dňa 1. marca 2014 sa v slávnostnej zasadačke Župného domu v Levoči uskutočnilo
XXII. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku. Na valnom zhromaždení sa
zaprezentovalo 101 riadnych individuálnych a kolektívnych a 8 podporujúcich členov.
Úvodná časť zhromaždenia patrila odbornej časti, v ktorej s referátom 130 rokov
Spišského dejepisného spolku vystúpil doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Druhým referentom bol
Ing. Dušan Bevilaqua, ktorý svoju prezentáciu zameral na pamiatky Spiša (provinčné domy
v Betlanovciach a Spišskej Novej Vsi).
Po skončení prednášok predseda spolku otvoril rokovanie XXII. valného
zhromaždenia. Na úvod pripomenul mená členov spolku, ktorí mali v roku 2013 životné
jubileá a zablahoželal im. Následne oboznámil prítomných, že spolok evidoval v uplynulom
roku 348 členov, novoprijatých bolo 31, vylúčených 26. Vzhľadom na skutočnosť, že počas
VZ sa mali uskutočniť voľby nového výboru a funkcionárov, VZ zvolilo členov volebnej a
mandátovej komisie, ktorú tvorili: Jolana Prochotská, Milan Choma a Dušan Bevilaqua.
Keďže D. Bevilaqua bol medzitým členmi navrhnutý do výboru, novým členom volebnej
komisie sa stal Ladislav Lučivjanský.
Správu o činnosti predniesla tajomníčka spolku Dana Rosová. Uviedla, že spolok mal
v rozmedzí rokov 1992 – 2013 celkom 554 členov, spomenula XXI. valné zhromaždenie,
ktoré sa 2. marca 2011 konalo v Spišskom Podhradí, prehľadne predstavila prednášky, ktoré
odzneli na VZ v Spišskom Podhradí, na konferencii Nové objavy v umení na Spiši (Spišská
Sobota, 15. 6.) za účasti 64 členov a 8 hostí a Kláštory na Spiši (Levoča, 9. 11.) za účasti 92
členov a 10 hostí, informovala o práci výboru, ktorý sa zišiel trikrát: 21. januára, 26. júna a
21. októbra, exkurzii po pamiatkach Spiša (Poprad a okolie, 14. 9.) za účasti 69 záujemcov,
ako aj o vydaní ročenky spolku Z minulosti Spiša XXI, ktorá vyšla už v mesiaci december
2013.
Správu o hospodárení prečítal v zastúpení pokladníčky Alžbety Liščákovej predseda
spolku Ivan Chalupecký. Okrem iného v nej uviedol, že čisté príjmy v roku 2013 dosiahli
sumu 4 511,13 eur, príjmy celkom so zostatkom z roku 2012 dosiahli hodnotu 8 268,53 eur.
Výdavky v roku 2013 činili spolu 5 523,69 eur. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013
činil 2 744,84 eur. Najväčšie výdavky sa v roku 2013 týkali vydania ročenky XX/2012 (2 000
eur) a publikácie Kroniky Spiša (1 264,90 eur). Najvýznamnejšie príjmy tvorili členské
príspevky (2 865 eur) a daň z 2% zaplatenej z dane z príjmov (855,85 eur).
So správou revízorov hospodárenia oboznámil prítomných predseda revíznej komisie
Ing. Eduard Pavlík. Konštatoval, že všetky výdavky – honoráre a prevádzkové náklady boli
schválené uznesením výboru SDS na základe stanov. Doklady sú riadne zaúčtované v
peňažnom denníku, ktorý je vzorne a prehľadne vedený podľa predpísaných rubrík
a finančných predpisov. Revízna komisia taktiež konštatovala splnenie plánovaného
programu spolku na rok 2013 (dve konferencie – Nové objavy v umení na Spiši a Kláštory na
Spiši, exkurzia – Poprad a okolie, ročenka Z minulosti Spiša XX). Revízna komisia navrhla
VZ udeliť pokladníčke Alžbete Liščákovej absolutórium. Po odznení správ sa k ním
uskutočnila rozprava. V diskusii vystúpil Ing. Pavol Kubičár, zastupujúci OZ Banícky spolok
Spiš. Navrhol spoluprácu baníckeho spolku so Spišským dejepisným spolkom. Pred voľbami
nových funkcionárov a výboru spolku poďakoval PhDr. Ivan Chalupecký za prácu
odstupujúcemu výboru, osobitne dlhoročnej pokladníčke spolku Alžbete Liščákovej. Členovia
valného zhromaždenia udelili odstupujúcemu výboru absolutórium.
V ďalšej časti VZ sa uskutočnili voľby funkcionárov, členov výboru a revíznej
komisie. Svojej práce sa ujala volebná a mandátová komisia v zložení: Jolana Prochotská,

Milan Choma a Ladislav Lučivjanský. Počas sčítavania hlasov predostrel predseda spolku
návrhy programu činnosti na rok 2014. Návrhy sa týkali usporiadania dvoch konferencií,
pričom najväčšiu podporu získali témy – Prvá svetová vojna a Spiš, prípadne miesto nej
Otázky kopijníckej šľachty na Spiši, a Peňažníctvo a numizmatika na Spiši. Náplňou
najbližšej exkurzie bude Spišská Nová Ves a jej okolie.
Následne VZ prikročilo k riešeniu členstva v SDS. Za neplnenie si povinností
vyplývajúcich z členstva boli zo spolku vylúčení traja členovia:
Mgr. Ľuboš Farkaš,
Miroslav Suchý a
Ľudmila Šulová.
Predseda spolku navrhol udeliť čestné členstvo v SDS trom osobnostiam:
Prof. Dr. Friedrichovi Gottasovi zo Salzburgu, rodákovi z Krompách, ktorý sa stále
venuje aj dejinám Spiša,
Prof. Dr. Moritzovi Csákymu, rodákovi z Levoče, ktorý taktiež propaguje dejiny
Spiša, a
Dipl. Ing. Ernstovi Hochbergerovi, vydavateľovi zo Sinn v SRN, ktorý zostavil a
vydal najlepšieho sprievodcu po Slovensku a dlhé roky propaguje krásy Slovenska.
Jeho návrh VZ schválilo.
VZ ďalej určilo predajnú cenu ročenky XXI/2013 vo výške 8.- € a pre členov spolku
so zľavou 30 %, t. j. 6,60 €, ako aj cenu publikácie Ilpo Tapani Piirainen – Soňa Polláková:
Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der Zips, na 10.- €
V diskusii, ktorá nasledovala, zaznel návrh od P. Labanca, aby VZ zaslalo pozdravný
list čestnému členovi SDS PhDr. Jánovi Olejníkovi, CSc., čo sa stretlo s priaznivou odozvou
prítomných. Viacerí členovia spolku vystúpili s návrhmi na miesta, kde by sa mohli
uskutočniť ďalšie stretnutia SDS, pričom zazneli lokality ako Smolník, Gelnica či Kluknava a
pod. Sídla na dolnom Spiši sú však náročné pre organizovanie stretnutí z dôvodu
nedostatočného dopravného spojenia.
Po ukončení diskusie vystúpil predseda mandátovej a volebnej komisie Ladislav
Lučivjanský, ktorý oznámil výsledky volieb. Informoval, že spolu bolo odovzdaných 101
hlasovacích lístkov, z čoho platných bolo 100. Predsedom spolku sa stal Ivan Chalupecký so
ziskom 79 hlasov, podpredsedom Marián Soják so ziskom 55 hlasov, tajomníkom Miroslav
Števík so ziskom 85 hlasov, pokladníčkou Soňa Polláková so ziskom 90 hlasov. Za členov
výboru prítomní zvolili: Františka Žifčáka (66 hlasov), Milicu Majerikovú-Molitoris (60
hlasov), Jána Endrődiho (50 hlasov), Petra Zmátla (49), Agnesu Žifčákovú (48 hlasov),
Zuzanu Kollárovú (46 hlasov), Eriku Cintulovú (43 hlasov), za náhradníkov Vladimíra
Olejníka (39 hlasov) a Elenu Dzurillovú (34 hlasov). Ďalší kandidáti získali nasledovný počet
hlasov: Peter Labanc (31 hlasov), Ružena Kormošová (31 hlasov), Dalibor Mikulík (25
hlasov), Donát Čarnogurský (23 hlasov), Jaroslav Grochola (20 hlasov), Božena Malovcová
(19 hlasov), Peter Cenký (17 hlasov), Dušan Bevilaqua (8 hlasov). Marian Soják, ktorý sa stal
podpredsedom so ziskom 55 hlasov, získal vo voľbách do výboru 48 hlasov. Jeho
protikandidát na post podpredsedu Ján Endrődi získal 39 hlasov.
Za členov revíznej komisie boli zvolení Eduard Pavlík (97 hlasov), Ján Petrík (95
hlasov) a Ján Čarnogurský (93).
Počas rokovania VZ si členovia spolku prevzali ročenku Z minulosti Spiša XXI/2013 a
uhradili členské príspevky. Pre účastníkov VZ bolo cez prestávku pripravené občerstvenie
(bageta, čaj, káva, minerálka).
Na záver rokovania sa predseda spolku poďakoval prítomným za účasť a zablahoželal
k zvoleniu novým funkcionárom spolku, členom výboru a revíznej komisie.
Zápisnicu napísal dňa 14. 3. 2014

Miroslav Števík, tajomník SDS

