Zápisnica z 88. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči
dňa 21. novembra 2017
V priestoroch Spišského archívu v Levoči sa stretli členovia výboru a revíznej komisie
na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom:
Program:

1. Zborník z jarnej konferencie „ Z dejín zdravotníctva na Spiši“
2. Záverečná príprava konferencie „Majster Pavol z Levoče“
3. Jubilejná ročenka SDS č. XXV/2017 Z minulosti Spiša - podoba
4. Webová stránka SDS - modernizácia
5. Rôzne

Prítomní: Ivan Chalupecký, František Žifčák, Marián Soják, Slávka Sámelová, Soňa
Polláková, Erika Cintulová, Ján Petrík, Ján Čarnogurský, Eduard Pavlik, Dušan Bevilaqua,
Vladimír Olejník, Peter Zmátlo a Milan Choma
Ospravedlnení: Milica Majeriková-Molitoris, Mária Novotná, Ján Endrödi, Ružena
Kormošová
Predseda SDS F. Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov výboru a členov revíznej
komisie a pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov.
Ad 1) Zborník z jarnej konferencie „Z dejín zdravotníctva na Spiši“
Predseda informoval prítomných o stave príprav zborníka, ktorý je už odovzdaný do
tlače bez príspevku Michala Slivku. Opäť vysvetlil, že sa príprava zdržala nedodaním jeho
príspevku, na ktorý sa čakalo. Ostatní prednášajúci odovzdali svoje príspevky v stanovenom
termíne. Pôvodným plánom bolo, že zborník bude pripravený pre záujemcov už na konferencii
o Majstrovi Pavlovi, ale termín sa posúva na koniec roka. M. Majeriková-Molitoris zaslala
návrh na tri možné verzie tlače. Predseda oboznámil prítomných s návrhom. Keďže od
sponzorov získal spolok príspevok 800 €, výbor sa rozhodol pre ponuku č. 3 v sume 1200 € farebná obálka, kombinácia čiernobielej tlače a farebných fotografií v príspevku Dr. Slovíka
a E. Cintulovej. Zborník bude mať cca 176 strán a bude vytlačených 400 výtlačkov. E.
Cintulová navrhla na obálku umiestniť symboly lekárov a lekárnikov. Sochy so symbolmi
vlastní múzeum v Kežmarku. Výbor sa dohodol, že E. Cintulová pripraví fotografie týchto
sôch. Predseda ďalej požiadal, aby sa určila cena za zborník. Po diskusii bol prijatý návrh J.
Čarnogurského. Cena zborníka bola stanovená pre nečlenov na 6 € a pre členov SDS na 3 €.
Ad 2) Záverečná príprava konferencie „Majster Pavol z Levoče“
Zasadnutia sa nemohla zúčastniť M. Novotná, nakoľko dokončuje zvoz diel Majstra
Pavla na výstavu do Bratislavy. Predseda privítal Dr. Dášu Pavúkovú, zástupkyňu riaditeľky
Spišského múzea v Levoči, ktorá informovala výbor o posledných prípravách na konferenciu
Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa uskutoční 9. 12. 2017 v Mestskom divadle v Levoči. Jej
program je už uzatvorený. Prihlásených je 15 prednášok v troch blokoch, ktoré boli ohlásené
od začiatku výzvy – život a historické aspekty v dobe Majstra Pavla, Majster Pavol – nové
poznatky z hľadiska umelecko-historického a výsledky reštaurovania diel Majstra Pavla.
Členov výboru oboznámila s prednášajúcimi a názvami prednášok. Pozvánky už prešli

korektúrou a sú pripravené do tlače. Celá konferencia sa pripravuje v spolupráci s Mestským
úradom v Levoči, ktorý bude participovať na financovaní celej akcie. V úvode budú mať
príhovory župan PSK Milan Majerský, zastupujúca primátora mesta Levoče Lýdia
Budziňáková, primátor mesta Starý Sącz Jacek Lelek, riaditeľka SNM-Spišského múzea
v Levoči Mária Novotná a predseda SDS František Žifčák. Po ukončení konferencie sa
uskutoční spoločenské stretnutie v kongresovej sále divadla. Registráciu účastníkov budú
zabezpečovať zamestnanci múzea. Finančné zabezpečenie konferencie bude kryté hlavne
z prostriedkov mesta. V prípade potreby prispejú aj SNM-Spišské múzeum v Levoči a SDS. D.
Bevilaqua pripomenul, že bude vydané samostatné číslo Historickej revue, venované Majstrovi
Pavlovi a podal návrh osloviť vydavateľstvo časopisu Historická revue o možnosť predávania
tohto čísla priamo na konferencii. Predseda sa podujal osloviť redaktorov Historickej revue
a dohodnúť možnosti predaja. Na záver podotkol, že by bolo vhodné umožniť účastníkom
konferencie prehliadku baziliky sv. Jakuba, kde sa nachádza najväčšie dielo Majstra Pavla. Je
ale potrebné túto možnosť dohodnúť s farským úradom. Termín by bol po ukončení konferencie
s tým, že sa posunie recepcia na 17. 00 hod. Jeho návrh výbor SDS i zástupkyňa Spišského
múzea akceptovali.
Ad 3) Jubilejná ročenka SDS č. XXV/2017 Z minulosti Spiša – podoba
Predseda SDS požiadal výbor o názor, keďže ide o jubilejnú ročenku, či má byť ročenka
v pôvodnej, alebo upravenej podobe, pokiaľ ide o väzbu a farebné prevedenie. Výbor prijal
rozhodnutie, že ročenka bude naďalej v mäkkej väzbe, grafik iba farebne upraví názov ročenky
a zakomponuje na obálku číslo 25.
D. Bevilaqua navrhol ako prílohu ročenky súbor historických máp Spiša. Nakoľko ide
o časovo náročnú prácu a nutnosť zaplatiť grafika, výbor jeho návrh neprijal. Do budúcnosti sa
môže uvažovať s prílohou CD-čka.
Ad 4) Webová stránka SDS – modernizácia
E. Pavlik oznámil, že na novej podobe webovej stránky sa pracuje. Prečítal stručný
návrh štruktúry a obsahu stránky, ktorý zaslal výboru J. Endrödi. Na dopĺňaní stránky budú
spolupracovať F. Žifčák, M. Soják, S. Sámelová a J. Endrödi. Programátor a grafik stránky
požiadal predsedu spolku o dodanie dobových pohľadníc alebo fotografií zo Spiša. Vybraté boli
pohľadnice zo zbierky Spišského archívu v Levoči tak, aby boli zastúpené všetky spišské mestá
a Tatry. Pohľadnice sa budú v pravidelných intervaloch meniť na úvodnej strane novej webovej
stránky. Predseda SDS a pokladníčka zabezpečia prípravu zmluvy o dielo s programátorom.
Ad 5) Rôzne
Predseda pripomenul dokončenie inventarizácie do konca roka, ktorú majú vykonať J.
Čarnogurský, S. Sámelová a S. Polláková.
Ďalej prečítal stanovisko, ktoré pripravil Peter Labanc ku knihe Antona Mareca –
Spišské nomen omen. Výbor sa rozhodol toto stanovisko uverejniť v ročenke spolku v celom
rozsahu. M. Soják upozornil, že v súčasnosti je množstvo nových informácií a výskumov
o dokázanom osídlení Spiša Slovanmi od 6.-7. storočia. Preto je zarážajúce, že vyšla kniha,
ktorá potiera toto osídlenie. Navrhol preto uverejniť stručnejšiu verziu stanoviska aj
v regionálnych médiách. Napokon sa dohodlo, že F. Žifčák a M. Soják pripravia stanovisko,
prepošlú členom výboru na pripomienkovanie, ktoré sa potom sa uverejní na novej webovej
stránke spolku a v regionálnych týždenníkoch Podtatranské noviny a Korzár.

J. Čarnogurský zisťoval možnosti financovania činnosti spolku, alebo podporenia
niektorých akcií z grantov. Je možnosť získať financie z grantov, ale žiadosti sa musia podávať
už vo februári. Preto je potrebné pripraviť už v najbližšom čase konkrétny plán činnosti na
budúci rok a najbližšie zasadnutie výboru uskutočniť už v januári. Z tohto dôvodu by sa malo
uskutočniť skôr aj valné zhromaždenie SDS.
D. Bevilaqua navrhol zriadiť v múzeách na Spiši čitárne, resp. príručné knižnice SDS.
Aktuálne je to už v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. V. Olejník jeho návrh podporil a navrhol
rozšíriť to aj do hotelov, či ubytovacích zariadení na Spiši. Do budúceho zasadnutia výboru
predložia D. Bevilaqua a V. Olejník výboru konkrétny projekt v tejto záležitosti.
Členovia výboru sa zúčastnili obhliadky priestoru v dome (Domus Scepusiensis) na
Mäsiarskej ulici, ktorý ponúka spolku jeho člen prof. Greschik z Budapešti. Ide o jednu
miestnosť, ktorú by výbor a funkcionári SDS mohli využívať pre svoje zasadnutia, príp. aj ako
knižnicu spolku. Miestnosť by mohla byť k dispozícii spolku ešte do konca roku 2017. Finančné
náklady sú predbežne odhadované na cca 250 € (ročný príspevok Greschikovej nadácii) +
mesačné režijné náklady voda a elektrina. Definitívne rozhodnutie v tejto záležitosti výbor ešte
neprijal a bude sa ňou zaoberať na najbližšom zasadnutí.
Za overovateľov zápisnice (elektronicky) boli určení: P. Zmátlo a V. Olejník.
V Levoči, 21. novembra 2017

Zápisnicu vyhotovila:

Mgr. Slávka Sámelová
tajomníčka SDS

