Zápisnica z 87. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči
dňa 2. októbra 2017
V priestoroch Spišského archívu v Levoči sa stretli členovia výboru a revíznej komisie
na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom:
Program:

1. Konferencia „K dejinám zdravotníctva na Spiši“ – zhodnotenie, zborník
2. Exkurzia po pamiatkach Dolného Spiša – zhodnotenie
3. Príprava jesennej konferencie k 500. výročiu oltára Majstra Pavla
4. Štatút RR ročenky SDS „Z minulosti Spiša“ – schválenie
5. Webová stránka SDS
6. Prijímanie nových členov
7. Rôzne

Prítomní: František Žifčák, Marián Soják, Slávka Sámelová, Soňa Polláková, Erika Cintulová,
Milica Majeriková-Molitoris, Ján Petrík, Ján Čarnogurský, Eduard Pavlík, Mária Novotná,
Ružena Kormošová, Ján Endrödi a Dušan Bevilaqua
Ospravedlnení: Peter Zmátlo, Milan Choma, Vladimír Olejník
Predseda SDS F. Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov výboru a členov revíznej
komisie a pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov.
Ad 1) Konferencia „K dejinám zdravotníctva na Spiši“ – zhodnotenie, zborník
Predseda poďakoval E. Cintulovej za usporiadanie konferencie, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch Kežmarského hradu v Kežmarku. E. Cintulová oboznámila prítomných s veľmi
kladnou odozvou Spolku spišský lekárov a lekárnikov ako spoluorganizátorov konferencie.
Z konferencie bude do konca roka vydaný zborník. S. Polláková informovala, že na vydanie
zborníka finančne prispela MUDr. Sekanová a MUDr. Grohola uhradí faktúru za tlač zborníka.
Predseda vysvetlil prítomným, že príprava do tlače sa zdržala nedodaním príspevku od Michala
Slivku. Ostatní prednášajúci odovzdali svoje príspevky v stanovenom termíne. Výbor rozhodol
o odovzdaní zborníka do tlače aj bez príspevku M. Slivku. V prípade, že svoj príspevok odovzdá
neskôr, bude uverejnený v našom zborníku Z minulosti Spiša. E. Cintulová a F. Žifčák pripravia
zborník pre tlač ešte v októbri t. r. V diskusii sa výbor dohodol, že väzba zborníka bude farebná
a laminovaná, tlač čiernobiela a rozmer A5. Počet kusov sa upresní po konzultácii so Spolkom
lekárov a lekárnikov MUDr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Po úprave príspevkov budú
zaslané M. Majerikovej-Molitorisovej, ktorá zabezpečí jazykové korektúry a tlač zborníka
v Krakove.
Ad 2) Exkurzia po pamiatkach Dolného Spiša – zhodnotenie
J. Čarnogurský, ktorý pripravil s J. Petríkom program a trasu exkurzie, zhodnotil kladne
zvládnutie celej akcie, aj napriek vynechaniu návštevy Bindtu a Hnilčíka pre nedostatok času.
Soňa Polláková predložila vyúčtovanie exkurzie. Po vyplatení všetkých výdavkov bol preplatok
210,78 € a členovia výboru jednomyseľne odsúhlasili odovzdanie preplatku do spolkovej
pokladne. J. Čarnogurský navrhol, aby všetci členovia výboru premýšľali nad budúcoročnou
exkurziou, pričom S. Polláková poznamenala, že pre lepšie časové zvládnutie exkurzie by bolo
možno potrebné obmedziť počet účastníkov exkurzie na jeden autobus. Do úvahy by

prichádzala aj zahraničná exkurzia (Krakov). Predseda zároveň poďakoval S. Sámelovej a S.
Pollákovej za organizačné zabezpečenie.
Ad 3) Príprava jesennej konferencie k 500. výročiu oltára Majstra Pavla
Slova sa ujala M. Novotná, ktorá informovala o zaslaní výzvy pre možných
prednášajúcich na konferencii. Celá výzva bol rozdelená do 3 oblastí – život a historické
aspekty v dobe Majstra Pavla, Majster Pavol – nové poznatky a výsledky reštaurovania diel
Majstra Pavla. Bola zaslaná všetkým významným vedeckým inštitúciám, vysokým školám a
odborníkom, ktorí sa venujú tejto problematike. M. Novotná vyzvala členov na podávanie
návrhov na ďalších prednášajúcich. Po uzatvorení mien prednášajúcich (koncom októbra) zašle
informácie vedeniu spolku e-mailom a bude priebežne informovať o prípravách. Oboznámila
výbor o svojom stretnutí s vedením mesta Levoča, ktoré sa rozhodlo zaistiť pre konferenciu
divadelnú sálu bezplatne. Večer sa uskutoční spoločenská časť na radnici, tú už zabezpečí
múzeum. Ak sa prihlásia cudzojazyční prednášatelia, bude potrebné zabezpečiť tlmočenie.
Príspevky z konferencie budú publikované v samostatnom zborníku. Múzeum sa podujalo, že
zborník vydá v roku 2018 a spolok bude na ňom participovať. F Žifčák navrhol osloviť aj mesto
k finančnej podpore zborníka. Taktiež informoval výbor o tom, že bude vydané samostatné
číslo Historickej revue, venované Majstrovi Pavlovi a o možnosti publikovania článkov s touto
tematikou. D. Bevilaqua podal návrh osloviť vydavateľstvo Historickej revue o poskytnutie
a predávanie čísla venované Majstrovi Pavlovi už na pripravovanej konferencii. Na záver
prerokovania tohto bodu M. Novotná ponúkla vstup na výstavu v Bratislave (Výstava Majster
Pavol z Levoče) s autorským sprevádzaním bezplatne pre všetkých členov spolku. Dopravu si
ale budú musieť zabezpečiť individuálne. Výstava bude otvorená na Bratislavskom hrade 5.
decembra 2017. Členov spolku výbor osloví začiatkom budúceho roka.
Ad 4) Štatút redakčnej rady ročenky SDS „ Z minulosti Spiša“
Predseda prečítal návrh pripraveného štatútu. Menšími pripomienkami sa upravili dva
články a následne bol štatút jednomyseľne schválený. Predseda ho po úprave rozpošle všetkým
členom redakčnej rady e-mailom.
Ad 5) Webová stránka SDS
J. Endrödi predstavil štruktúru a obsah novej webovej stránky. Návrh zašle všetkým
členom výboru aj v písomnej forme na doplnenie a pripomienkovanie. Bola nastolená otázka
o ponechaní starej stránky, alebo vytvorení novej stránky so starým názvom. Pri prerokovaní
názvu webstránky nešlo len o jej názov, ale hlavne o doménu s týmto názvom. Výbor hlasoval
o novej webovej stránke s pôvodným názvom, ktorá začne fungovať od budúceho roka a
príprave zmluvy alebo objednávky pre autora stránky už do konca roka 2017. Návrh bol
výborom schválený. Ďalšou úlohou bude zistiť technické parametre a zabezpečiť človeka, ktorý
bude zabezpečovať novú stránku. Výbor súhlasil, aby sa J. Endrödi, M. Soják, E. Pavlík a F.
Žifčák stretli s dr. Draveckým, ako doterajším správcom stránky www.spisiaci.sk, a rokovali o
ďalších krokoch pri príprave novej stránky a poskytnutí prístupových hesiel k stránke. E. Pavlík
doplnil, že finančná čiastka za vyhotovenie a spustenie novej stránky predstavuje sumu okolo
500,- €. S. Polláková pripraví k tomu zmluvu o dielo.

Ad 6) Prijímanie nových členov

Výbor SDS na svojom rokovaní prijal 6 nových členov (pod číslami):
600 – Mgr. Stanislava Rusnačková, Sadová 451/18, 053 14 Spišský Štvrtok - manažér
601 – Peter Opremčák, Sadová 451/18, 053 14 Spišský Štvrtok - kuchár
602 – Jozef Zaťura, Partizánska 81, 058 01 Poprad - SZČO
603 – Adam Korkos, Potočná 29, 053 01 Harichovce - študent práva
604 – Anna Kupčová, Partizánska 682/30, 058 01 Poprad - dôchodkyňa
605 – Imrich Jankulár, Francisciho 28, 054 01 Levoča - dôchodca
O ukončenie členstva v SDS požiadali PhDr. Marta Herucová z Bratislavy a Mgr.
Zuzana Hricová zo Spišských Tomášoviec. Výbor vzal tieto žiadosti na vedomie.
Ad 7) Rôzne
F. Žifčák informoval o svoje účasti na prednáške a prezentácii knihy Antona MarecaSpišské nomen omen, kde vystúpil s kritickými pripomienkami k uvedenej knihe z dôvodu, že
sa v nej autor jednostranne zameral na nemecký pôvod názvov spišských miest a obcí a vylúčil
ich slovanský pôvod. Podľa autora, ktorý skúmal 198 lokalít, všetky až na niekoľko
výnimiek majú názvy nemeckého pôvodu, s čím nemožno súhlasiť. J. Endrödi v spolupráci
s F. Žifčákom a P. Labancom pripravia stanovisko, v ktorom upozornia na nepravdivé
informácie a rozošlú ho na obecné úrady a do médií. J. Endrödi navrhol stanovisko spolku
podporiť aj renomovanými slovenskými historikmi.
Za overovateľov zápisnice (elektronicky) boli určení: J. Endrödi a J. Čarnogurský.
V Levoči, 2. októbra 2017

Zápisnicu vyhotovila:
Mgr. Slávka Sámelová
tajomníčka SDS

