Zápisnica z 90. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči
dňa 28. mája 2018
V priestoroch Spišského archívu v Levoči sa stretli členovia výboru a revíznej komisie
na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom:
Program:

1. XXVI. valné zhromaždenie – zhodnotenie
2. Príprava konferencie Osobnosti „osmičkových“ rokov na Spiši (1268-1948)
3. Vydaná ročenka Z minulosti Spiša XXV/2017 – zhodnotenie
4. Webová stránka SDS – záverečná príprava
5. Riešenie priestorov SDS na Mäsiarskej ulici v Levoči
6. Prijímanie nových členov
7. Rôzne

Prítomní: František Žifčák, Slávka Sámelová, Ján Endrödi, Marián Soják, Erika Cintulová,
Ján Čarnogurský, Eduard Pavlík, Soňa Polláková, Dušan Bevilaqua, Mária Novotná, Peter
Zmátlo, Milica Majeriková-Molitoris, Ružena Kormošová
Ospravedlnení: Ivan Chalupecký, Ján Petrík, Vladimír Olejník, Milan Choma
Predseda SDS František Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov výboru, členov
revíznej komisie a pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov.
Ad 1) XXVI. valné zhromaždenie – zhodnotenie
Predseda v krátkosti zhodnotil priebeh valného zhromaždenia. Členom výboru
pripomenul úlohy, ktoré pre výbor SDS vyplývajú zo schváleného plánu činnosti na rok 2018.
V prvom rade to bude príprava jarnej konferencie v Spišskom Podhradí, jesennej konferencie
v Levoči a septembrovej exkurzie.
Ad 2) Príprava konferencie Osobnosti „osmičkových“ rokov na Spiši (1268-1948)
Jarná konferencia sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 v Kongresovej sále v Spišskom
Podhradí. Bude venovaná osobnostiam, ktoré pôsobili na Spiši vo významných
„osmičkových“ rokoch od roku 1268 až po rok 1968. Na konferencii vystúpi osem
prednášajúcich. Výnimkou bude prvá prednáška osobnosti zo Spišského Podhradia –
priekopníka veterinárnej medicíny Františka Hutyru, ktorého predstaví vo svojom príspevku
(prezentácii) Mgr. Milan Choma. Výbor bol oboznámený aj s ďalšími prednášajúcimi a ich
príspevkami. Prof. PhDr. Martin Homza, PhD. sa nebude môcť konferencie zúčastniť,
príspevok má hotový, účastníkom konferencie ho môže poverený člen SDS prečítať. Predseda
označil spoluprácu s mestom Spišské Podhradie za veľmi dobrú a oznámil, že mesto pripraví
aj občerstvenie. Obsluhu si zabezpečí výbor z vlastných členov. S návrhom predsedu, aby
bolo mestu Spišské Podhradie navrhnuté členstvo v našom spolku, výbor súhlasil.
Ad 3) Vydaná ročenka Z minulosti Spiša XXV/2017 – zhodnotenie

Predseda stručne zhodnotil príspevky a úroveň vydanej ročenky. Vyslovil poľutovanie
nad technickými chybami, ktoré sa v nej vyskytli v prvých 200 vytlačených exemplároch.
Ďalšie zhodnotenie ročenky a príprava nasledujúcej sa bude prerokovávať na redakčnej rade,
ktorú plánuje predseda zvolať do konca júna.
Ad 4) Webová stránka SDS – záverečná príprava
Ing. Eduard Pavlík v prvom rade poďakoval predsedovi SDS za rýchle a promptné
reagovanie na jeho požiadavky pri dopĺňaní informácií a podkladov k webovej stránke. Pre
finálne dokončenie stránky je potrebné na najbližšej konferencii osloviť členov spolku
s výzvou na zasielanie fotografií z konferencií a exkurzií, ktoré sa konali pred rokom 2013,
aby sa mohli doplniť na webovú stránku. V bohatej diskusii sa výbor uzniesol na záverečnej
verzii webovej stránky, ktorú navrhol Mgr. Ján Endrödi, dotvoril a realizuje Ing. Eduard
Pavlík. Farebnosť stránky ostane v navrhovanej podobe, pri všeobecných textoch sa vypustí
meno autora, s autormi fotografií je potrebné rokovať individuálne. PhDr. Mária Novotná
upozornila na nové nariadenie na ochranu osobných údajov GDPR, z ktorého pre spolok
vyplýva, že musí mať súhlas od osôb, ktoré sú v elektronickej databáze SDS a na
zverejňovaných fotografiách. Taktiež bolo dohodnuté, že predseda a tajomníčka pripravia
výzvu pre členov SDS, aby poskytli súhlas so zasielaním pozvánok na akcie SDS, ako aj
súhlas so zverejňovaním fotografií z exkurzií, valných zhromaždení a konferencií. Stránku
bude naďalej dopĺňať Ing. Eduard Pavlík v spolupráci s Ing. Dušanom Bevilaquom, PhD.
Spustenie stránky je naplánované na začiatok júla 2018.
Ad 5) Riešenie priestorov SDS na Mäsiarskej ulici v Levoči
Predseda prečítal návrh zmluvy na prenájom priestorov pre spolok na Mäsiarskej ulici
v Levoči, ktorú zaslal Dr. Július Greschik. Výbor po celkovom zvážení jeho ponuku neprijal
a rozhodol sa pre iné riešenie. Poveril predsedu informovať navrhovateľa zmluvy
o rozhodnutí výboru.
Ad 6) Prijímanie nových členov
Výbor prijal za nových členov spolku 3 žiadateľov: Mgr. Petra Ďuricu (pod číslom
609), Mgr. Kamila Švaňu, PhD. (610) a Mgr. Ivanu Labancovú (611). O ukončenie členstva
zo zdravotných dôvodov požiadal Ing. Dušan Mikolaj. Výbor vzdal túto žiadosť na vedomie.
Ad 7) Rôzne
Výbor bol informovaný, že pri príležitosti XXII. archívnych dní v Spišskej Novej Vsi
oslovil PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva
Ministerstva kultúry SR predsedu spolku s požiadavkou, aby SDS podporil snahu archívov
presunúť vedenie archívov z Ministerstva vnútra pod Ministerstvo kultúry. Členovia výboru
nezaujali k tomu jednoznačné stanovisko. Predseda bol poverený pripraviť list, ktorý potom
predloží členom výboru na pripomienkovanie.
Garant jesennej konferencie Mgr. Peter Zmátlo, PhD. upresnil termín jej konania.
Konferencia s názvom Rok 1918 a Spiš sa uskutoční 24. novembra 2018 a otvorí ju prof.
Roman Holec s úvodnou prednáškou. Bude potrebné ešte zabezpečiť zasadaciu miestnosť
v Župnom dome v Levoči.

PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD. požiadala výbor o poskytnutie akýchkoľvek
informácií k pomníku, ktorý bol postavený obetiam tragédie v Červenom Kláštore v roku
1920. Pri plánovanej obnove pomníka by sa mal uviesť aj pôvodný text, no v súčasnosti ho z
fotografií nie je možné rozlúštiť. Výbor bude koordinovať spoluprácu so Spolkom Slovákov
v Poľsku pri obnove pomníka.
Výbor prerokoval tiež trasu jesennej exkurzie Za kultúrnymi a technickými
pamiatkami dolného Spiša II s predpokladaných termínom 8. september 2018 alebo 22.
september. Exkurzia bude pokračovaním exkurzie z minulého roka. Ako zodpovední za
prípravu exkurzie boli určení Ján Petrík a Ing. Ján Čarnogurský. Možná trasa exkurzie: Bindt,
Hnilčík, Nálepkovo, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom a Smolník. Návrh Jána Čarnogurského
navštíviť aj Jasov, nebol prijatý, keďže neleží na území Spiša a program exkurzie je už aj tak
dosť bohatý. Návrh môže byť aktuálny v budúcich rokoch. Predseda informoval výbor
o záujme Mgr. Miroslava Lacka, PhD., odborníka na baníctvo a hutníctvo Spiša, sprevádzať
na exkurzii. Do konca júna pripravia poverení členovia výboru definitívny program, termín
a trasu exkurzie.
Zápisnicu overil: PhDr. František Žifčák
V Levoči, 28. mája 2018
Zápisnicu vyhotovila:
Mgr. Slávka Sámelová,
tajomníčka SDS

