Zápisnica z XXVI. valného zhromaždenia SDS zo dňa 3. marca 2018
v Spišskej Novej Vsi
Dňa 3. marca 2018 sa v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo XXVI. valné
zhromaždenie Spišského dejepisného spolku. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 68 riadnych
a prispievajúcich členov SDS, 3 kolektívni členovia a 6 hostia, ktorých v úvode stretnutia privítal predseda
spolku PhDr. František Žifčák. Prítomných pozdravil aj primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný,
PhDr. Vo svojom úvodnom príhovore oboznámil členov spolku s aktivitami mesta v oblasti histórie. V závere
svojho vystúpenia primátor ocenil troch členov výboru SDS doc. PhDr. Ivana Chalupeckého, Františka
Žifčáka a Jána Petríka pamätnou striebornou medailou, ktorú mesto vydalo k 750. výročiu prvej písomnej
zmienky o Spišskej Novej Vsi. Poďakoval sa im za pomoc pri popularizácii histórie mesta Spišská Nová Ves.
V odbornej časti VZ odzneli tri prednášky členov SDS venované dejinám mesta Spišská Nová Ves. Príspevok
s názvom Z najnovších archeologických výskumov na území Spišskej Novej Vsi predniesol PhDr. Marián
Soják, PhD. Obsah druhej prednášky s názvom O vývoji erbu mesta Spišská Nová Ves odprezentoval
prítomným František Žifčák. Tretiu prednášku si pripravila PhDr. Ružena Kormošová, PhD. na tému Školstvo
v Spišskej Novej Vsi na prelome 19. – 20. storočia.
Po prestávke pokračovalo VZ vlastným rokovaním. Prítomní si vypočuli správu o činnosti za rok
2017, ktorú predniesla tajomníčka SDS Mgr. Slávka Sámelová, správu o hospodárení za rok 2017 PhDr. Soňa
Polláková, pokladníčka SDS a správu revízorov hospodárenia Ing. Ján Čarnogurský, člen revíznej komisie
SDS. V správe revízorov hospodárenia bolo konštatované, 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 2017. V rozprave k predneseným
správam predseda oznámil, že je potrebné schváliť návrhovú komisiu, ktorá vypracuje návrh uznesenia pléna
valného zhromaždenia. Za členov návrhovej komisie boli plénom VZ zvolení – Ing. Vladimír Chovanec,
MUDr. Andrej Novák a Dana Rosová. Po rozprave k správam VZ schválilo predloženú správu o hospodárení
a správu revíznej komisie.
Nasledoval návrh plánu činnosti na roky 2018 a 2019. Predseda prítomným zdôvodnil potrebu
predkladania a chválenia plánu na 2 roky vopred, aby bol dostatočný časový priestor na prípravu jarnej
konferencie, ktorá sa uskutočňuje už v máji – júni. Predstavil potom návrh plánu činnosti, ktorú pre členov
SDS pripravil výbor. Členovia SDS hlasovaním schválili nasledovný program: v roku 2018 sa uskutoční
v Spišskom Podhradí jarná konferencia na tému Osobnosti „osmičkových“ rokov na Spiši 1268-1968
a jesenná konferencia v Levoči na tému Rok 1918 a Spiš. V roku 2019 bude jarná konferencia na tému
Najnovšie objavy výskumov pamiatok architektúry a jesenná konferencia sa uskutoční v Levoči na tému 770.
výročie prvej písomnej zmienky o Levoči. Členovia zároveň odsúhlasili uskutočnenie jesennej exkurzie v roku
2018 Za kultúrnymi a technickými pamiatkami dolného Spiša II. a v roku 2019 zorganizovanie zahraničnej
exkurzie do Krakova. Predseda spolku požiadal generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku PhDr.
Ľubomíra Molitorisa, PhD., aby sa vyjadril, či bude možné túto exkurziu pripraviť. Ľ. Molitoris prisľúbil
pomoc pri organizovaní exkurzie a zabezpečení ubytovania a sprievodcu po kultúrnych pamiatkach Krakova.
V ďalšej časti rokovania si účastníci VU minútou ticha uctili pamiatku zomrelých členov SDS v roku
2017 a 2018. Tajomníčka spolku pripomenula mená členov spolku, ktorí budú mať v roku 2018 životné
jubileá. Vedenie spolku im k tomu zablahoželalo. Účastníci schválili predajnú cenu ročenky Z minulosti Spiša
XXV/2017 v hodnote 10,- Eur, pre členov SDS zľava 30% (7,- Eur). Predseda SDS oznámil, že cena zborníka
Z dejín zdravotníctva na Spiši, ktorý vydal spolok spolu s Múzeom v Kežmarku, bola po vzájomnej dohode
s múzeom určená na 6,- € a pre členov 3,- €.
Pre neplatenie členských príspevkov boli zo spolku vylúčení jeho 6 členovia: Radoslav Babjarčík,
JUDr. Jozef Barabás, Mgr. Tamara Bonková, Janka Kissová, Mgr. Juraj Korim a Petra Krahulová.
V bohatej diskusii odznelo viacero informácií a výziev k členom a k výboru SDS. Dr. Molitoris
pripomenul, že v roku 2020 uplynie 100 rokov od udalostí v Červenom Kláštore, pri ktorých boli zavraždení
českí úradníci. Spolok Slovákov v Poľsku uvažuje o obnove pamätníka, ktorý bol postavený na pamiatku
týchto obetí, a preto požiadal o pomoc a spoluprácu aj Spišský dejepisný spolok. Predseda SDS prisľúbil

listom osloviť príslušné štátne a samosprávne orgány či organizácie pri organizovaní tejto akcie. PhDr. Milica
Majeriková-Molitoris, PhD. požiadala členov, ktorí by získali, alebo vlastnili dobové fotografie pamätníka na
Dunajci, aby ich poskytli organizátorom. Podpredseda spolku Marián Soják informoval o príprave publikácie
o Františkovi Javorskom a vyzval členov o poskytnutie akýchkoľvek fotografií alebo spomienok na tohto
významného spišského archeológa. Taktiež informoval, že o poklade novovekých mincí, ktorý sa v minulom
roku našiel v Lučivnej, bude v najbližšom čase vydaná samostatná publikácia, na ktorej bude participovať
Archeologický ústav v Nitre, Obec Lučivná a aj SDS. Mgr. Peter Zmátlo, PhD., ktorý pripravuje jesennú
konferenciu na tému Rok 2018 a Spiš oznámil, že už oslovil prof. Romana Holeca a požiadal ho o úvodnú
prednášku. Predseda SDS požiadal členov, že ak poznajú osobnosť Spiša, ktorú by bolo vhodné si pripomenúť
už na jarnej konferencii, môžu vedeniu spolku tento návrh predložiť. M. Adamčiaková pripomenula záujem
členov SDS o uskutočnenie konferencie o valašskej kolonizácii na Spiši a F. Gordiak upozornil na tému
vysťahovalectva do Ameriky ako vhodnú tému pre budúce konferencie.
Počas valného zhromaždenia si členovia spolku prevzali jubilejnú ročenku Z minulosti Spiša
XXV/2017, ktorú zostavili Marián Soják a František Žifčák.
Na záver rokovania pléna VZ predseda návrhovej komisie, Ing. Vladimír Chovanec, prečítal znenie
návrhu uznesenia pléna XXVI. valného zhromaždenia. Pred hlasovaním predseda spolku ešte vysvetlil
účastníkom bod uznesenia týkajúci sa hľadania prenájmu priestorov pre potreby SDS. Valné zhromaždenie
toto uznesenie jednomyseľne schválilo a je prílohou tejto zápisnice. Predseda spolku potom valné
zhromaždenie ukončil.
V Spišskej Novej Vsi, 3. marca 2018
Zápisnicu vyhotovila:
Mgr. Slávka Sámelová
tajomníčka SDS

