Zápisnica z 85. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči
dňa 27. marca 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 a 150. výročiu Spolku spišských lekárov
a lekárnikov – príprava
2. XXV. valné zhromaždenie SDS – zhodnotenie
3. Ročenka Z minulosti Spiša – zhodnotenie
4. Registratúra a majetok SDS – informácia
5. Internetová stránka SDS – aktualizácia
6. Prijímanie nových členov
7. Rôzne

Prítomní: Ivan Chalupecký (čestný predseda), František Žifčák, Slávka Sámelová, Erika
Cintulová, Milica Majeriková-Molitoris, Ján Endrődi, Vladimír Olejník, Peter Zmátlo, Ján
Petrík, Eduard Pavlík, Ján Čarnogurský
Ospravedlnení: Soňa Polláková, Dušan Bevilaqua, Marián Soják, Mária Novotná, Ružena
Kormošová, Milan Choma
Hosť: MUDr. Peter Slovík
Predseda SDS František Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov novozvoleného
výboru a členov revíznej komisie, ako aj čestného predsedu SDS.
Ad 1 ) Konferencia k dejinám zdravotníctva na Spiši a 150. výročiu Spolku spišských lekárov
a lekárnikov – príprava
Na zasadnutie výboru SDS bol pozvaný aj predseda Spolku lekárov MUDr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku, MUDr. Peter Slovík, ktorý prítomných stručne oboznámil s históriou
ich spolku a poďakoval za možnosť usporiadať v spolupráci s SDS konferenciu k dejinám
zdravotníctva. Predseda SDS informoval prítomných o príprave tejto konferencie. Vyriešiť bolo
potrebné: názov, termín, miesto a prednášateľov. Výbor sa dohodol na názve: Z dejín
zdravotníctva na Spiši (k 150. výročiu založenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov).
Termín bol stanovený na 17. jún 2017 (sobota). Členovia výboru uvítali iniciatívu E. Cintulovej
usporiadať konferenciu v podkroví Kežmarského hradu. Predseda SDS navrhol dva bloky
prednášok. Prvý blok bude venovaný zdravotníctvu na Spiši všeobecne a druhý blok bude
mapovať činnosť Spolku spišských lekárov a lekárnikov a jeho osobnosti, ako aj ich nástupcov.
Výborom SDS sú na konferenciu predbežne navrhované nasledovné príspevky: I. blok: Michal
Slivka (Stredoveké kláštory a medicína), Alena Kredatusová (O významných lekároch a
lekárnikoch z Levoče v 17. – 19. storočí), Ivan Chalupecký (Z dejín zdravotníctva

v Kežmarku v 18. – 19. storočí), Dušan Bevilaqua (Kronika Okresnej hygienickej stanice
v Spišskej Novej Vsi), Monika Fekiačová (Pramene k dejinám zdravotníctva v Spišskom
archíve v Levoči), Eduard Pavlík (MUDr. Alexander Küchel – lekár zo Zamaguria);
II. blok: Zuzana Kollárová (Spolok spišských lekárov a lekárnikov a jeho aktéri), Katarína
Pekařová (Spolok spišských lekárov a lekárnikov a jeho zástoj vo vedeckom živote Uhorska),
Erika Cintulová (Lekárnik Herz v Kežmarku), Peter Slovík (Spolok lekárov MUDr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku).
Členovia výboru upozornili na existenciu rukopisu Dejín stomatológie v Popradskom okrese
od MUDr. Franka a odporučili rukopis získať, príp. o tom informovať na konferencii.
Definitívne príspevky a konkrétna organizácia konferencie budú predmetom na najbližšom
výbore ešte pred konferenciou.
Ad 2) XXV. valné zhromaždenie SDS – zhodnotenie
Predseda SDS v krátkosti zhodnotil posledné valné zhromaždenie SDS, ktoré sa konalo
7. marca 2017 v Levoči. Poukázal aj na niektoré nedostatky v organizácii (predĺžená prezentácia
a vyberanie členského, posunutý začiatok VZ, neúplné kandidátne listiny, atď.). E. Cintulová
upozornila, aby v budúcnosti v záujme urýchlenia práce boli pri prezentácii viacerí členovia
výboru. Prítomní sa dohodli na snahe a hľadaní ciest k lepšej organizácii budúcich valných
zhromaždení. Ďalšou možnosťou je neustále vyzývanie členov spolku k plateniu členských
príspevkov prostredníctvom internetbankingu.
Ad 3) Ročenka Z minulosti Spiša - zhodnotenie
Predseda SDS navrhol diskusiu o perspektívach ročenky spolku. Konštatoval jej
doterajšiu slušnú úroveň, ale zároveň aj možnosti jej prípadnej zmeny formy, obsahu a kvality
príspevkov. Informoval o podnete M. Sojáka, aby mala dvoch zostavovateľov a obnovilo sa
lektorovanie štúdií. Rovnako informoval o návrhu M. Novotnej zväčšiť jej formát. P. Zmátlo
poukázal na ťažkosti prechodu ročenky na časopis. Členovia výboru sa predbežne rozhodli
ponechať formu ročenky, neprechádzať na časopis a vyriešiť možnosť farebnej tlače obrázkov.
M. Majeriková-Molitorisová po zaslaní podkladov pripraví kalkuláciu pre farebnú tlač ročenky.
J. Endrődi navrhol vydávať konferenčný zborník, čo výbor prijal. I. Chalupecký vysvetlil, že
pri zostavovaní ročenky je najväčší problém získať príspevky od autorov po ich odprednášaní
na konferenciách a taktiež, že úroveň príspevkov je často na nižšej úrovni. Preto navrhol
stanoviť termín odovzdania príspevkov v skoršom termíne, ako je koniec roka. E. Pavlík
navrhol požadovať rukopisy od autorov príspevkov už v deň konferencie. Výbor sa dohodol
o vrátení sa k lektorovaniu konkrétnych štúdii pre ročenku a ponechaniu taktiež dvoch
recenzentov na začiatku ročenky a ich honorovaniu. Zasadnutie redakčnej rady bude zvolané
do 30. júna 2017 predsedom SDS. I. Chalupecký navrhol vymenovanie novej redakčnej rady.
Do redakčnej práce na ročenke boli oslovení ďalší členovia výboru: M. Novotná, V. Olejník
a M. Majeriková-Molitorisová, ktorí ponuku prijali. Predseda SDS do najbližšieho zasadnutia
zistí záujem doterajších členov redakčnej rady ročenky participovať na jej ďalšej práci. J.
Čarnogurský navrhol pripraviť projekty na niektoré akcie spolku a využiť cezhraničnú
spoluprácu i pri vydávaní ročenky. Návrh členovia výboru uvítali.

Ad 4) Registratúra a majetok SDS – informácia
Predseda spolku a tajomníčka informovali výbor o povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona
č. 395/2002 o archívoch a registratúrach o evidovaní písomností spolku a ich následnej
manipulácii. Podľa ustanovení tohto zákona musí každý pôvodca archívnych dokumentov
evidovať doručené registratúrne záznamy ako aj záznamy, ktoré pochádzajú z jeho činnosti.
Tajomníčka zabezpečí pre spolok prezentačnú pečiatku, registratúrny denník a v spolupráci s
predsedom vypracuje registratúrny plán, ktorý bude predložený Spišskému archívu v Levoči
na schválenie do konca apríla 2017. Ďalej je potrebné previesť inventarizáciu majetku
a knižnice spolku. Výbor sa dohodol, že trojčlenná komisia v zložení S. Sámelová, S. Polláková
a J. Čarnogurský vykoná predmetnú inventarizáciu v mesiacoch september – december 2017.
Ad 5) Internetová stránka SDS – aktualizácia
Výbor spolku prerokoval vytvorenie novej internetovej stránky odborníkomprogramátorom. Spolok bude pri tvorbe stránky zastupovať E. Pavlík a J. Endrődi, ktorí na
najbližšom zasadnutí výboru oboznámia členov, koľko bude stáť nová tvorba stránky a jej
vizualizácia. Ďalej bol prijatý návrh P. Zmátla, aby na novej stránke spolku boli zverejnené
ročenky SDS vydané do roku 2010 vo formáte PDF.
Ad 6) Prijímanie nových členov
Výbor SDS na svojom rokovaní prijal 3 nových členov (pod číslami):
596 - Agnesa Varsányiová, Haniska 362, 044 57 Haniska - učiteľ
597 - MUDr. Eva Strižovská, Nad Medzou 12/4, 052 01 Spišská Nová Ves - dôchodca
598 - Ján Pripoň, Rastislavova 34, 058 01 Poprad - dôchodca
Ad 7) Rôzne
S. Sámelová poprosila členov výboru o zasielanie pozvánok na nové zaujímavé akcie
múzeí, galérií a iných spolkov z ich okolia e-mailom, aby mohla informovať členov spolku
v Aktualitách.
F. Žifčák vyzval členov výboru o pomoc pri dopĺňaní bibliografie k dejinám Spiša. M.
Majeriková-Molitorisová sa podujala hlásiť publikačnú produkciu z Poľska. Vedenie spolku
pošle výzvu aj ostatným členom SDS. Neskôr sa budú môcť nové publikácie a štúdie doplniť
na internetovú stránku spolku.
Zápisnicu vyhotovila dňa 27. marca 2017
Mgr. Slávka Sámelová
tajomníčka SDS

