Zápisnica z 86. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči
dňa 29. mája 2017

V priestoroch Spišského archívu v Levoči sa stretli členovia výboru a revíznej komisie
na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom:
Program:

1. Záverečná príprava jarnej konferencie „K dejinám zdravotníctva na Spiši“
2. Príprava jesennej konferencie k výročiu levočského oltára od Majstra Pavla
3. Ročenka SDS „Z minulosti Spiša“ – perspektívy
4. Rôzne

Prítomní: František Žifčák, Slávka Sámelová, Erika Cintulová, Ján Endrödi, Vladimír Olejník,
Ján Petrík, Eduard Pavlík, Ján Čarnogurský, Dušan Bevilaqua, Marián Soják, Mária Novotná,
Ružena Kormošová a Soňa Polláková
Ospravedlnení: Milica Majeriková-Molitoris, Peter Zmátlo, Milan Choma
Predseda SDS František Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov výboru a členov
revíznej komisie a pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.
Ad 1 ) Záverečná príprava jarnej konferencie „K dejinám zdravotníctva na Spiši“
Predseda informoval členov o vedeckej konferencii, ktorá sa uskutoční 17. júna 2017
od 9.00 hod. v priestoroch Kežmarského hradu v Kežmarku. Prezentácia prítomných hostí bola
stanovená v čase od 8.30 do 9.00 hod. Konferencia bude pozostávať z dvoch blokov prednášok.
V prvom bloku odznejú príspevky Michala Slivku (Liečiteľstvo v stredoveku), Aleny
Kredatusovej (Významní levočskí lekári a lekárnici v 17. – 19. storočí ), Moniky Fekiačovej
(Pramene k dejinám zdravotníctva v Spišskom archíve v Levoči) a Dušana Bevilaquu (Kronika
Okresnej hygienickej stanice v Spišskej Novej Vsi). Druhý blok budú tvoriť príspevky Zuzany
Kollárovej (Spolok spišských lekárov a lekárnikov a jeho aktéri), Kataríny Pekařovej (Význam
Spišského spolku lekárov a lekárnikov v dejinách vedy na Slovensku), Eriky Cintulovej
(Lekárnik Leo Herz v Kežmarku), Eduarda Pavlíka (MUDr. Alexander Küchel – legendárny
lekár zo Zamaguria) a Petra Slovika (Spolok lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku).
Erika Cintulová požiadala, aby v pozvánke bolo uvedené, že po ukončení konferencie bude pre
účastníkov prehliadka stálej expozície múzea a expozície venovanej Dr. Vojtechovi
Alexandrovi. Predseda a tajomníčka pripravia do konca týždňa pozvánku na konferenciu a
zmluvy pre prednášateľov na vyplatenie honorárov vo výške 20,- €. Konferenciu organizačne
a technicky pripraví E. Cintulová, občerstvenie bude zabezpečené sponzorsky a časť prispeje
spolok. Prípadní sponzori budú uvedení na pozvánke, a preto bude potrebné do konca týždňa
zistiť potenciálnych sponzorov. Predseda navrhol pripraviť pre prednášajúcich propagačný
materiál – knihy a zborníky z Kežmarku a Levoče. Z konferencie bude vydaný zborník, preto
predseda e-mailom už požiadal prednášajúcich, aby svoje príspevky odovzdali na publikovanie
v deň konferencie, najneskôr do konca júna. Výbor sa dohodol, že zborník

bude vydaný koncom leta iba vtedy, ak budú predsedovi odovzdané všetky príspevky.
V opačnom prípade budú príspevky publikované v ročenke spolku v budúcom roku.
Zostavovateľom zborníka z konferencie bude SDS spolu s Múzeom v Kežmarku a tlač bude
čiernobiela kvôli ušetreniu finančných prostriedkov na ročenku spolku. Aby nebola tlač
hradená len zo spolkových prostriedkov, E. Cintulová a S. Polláková sa podujali vyzvať
medicínske a farmaceutické firmy k finančnej podpore na tlač zborníka, ktorý bude venovaný
dejinám zdravotníctva.
Ad 2) Príprava jesennej konferencie k výročiu levočského oltára od Majstra Pavla
Výbor sa dohodol, že garantmi jesennej konferencie budú riaditeľka Spišského múzea
v Levoči Mária Novotná a doc. Ivan Chalupecký. M. Novotná v krátkosti priblížila členom
výboru plán osláv, ktoré pripravuje mesto Levoča k 500. výročiu ukončenia diela Majstra Pavla
a ukončeniu reštaurátorských prác na hlavnom oltári z dielne Majstra Pavla. Výbor súhlasil
s jej návrhom , aby konferencia v Levoči niesla názov „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato
v službách ducha“, podobne ako výstava, ktorá bude otvorená na Bratislavskom hrade 5.
decembra. Konferencia sa uskutoční 9. decembra 2017 v Levoči (mestské divadlo, resp.
historická radnica). Organizátormi konferencie budú Spišský dejepisný spolok, Slovenské
národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči a Mesto Levoča. Konferencia bude
interdisciplinárna a bude približovať širšie aspekty vzťahujúce sa k dielu a životu Majstra Pavla
z Levoče. Pri prednášateľoch výbor počíta s odborníkmi, ktorí sa venujú tejto problematike –
Ivan Chalupecký, Juraj Žáry, Mária Novotná, Alena Piatrová, Vladimír Olejník, Eva
Špaleková, Dušan Buran, Ján Hrdina, Miriam Hlaváčková a Zoltán Gyalókay. Do konca júna
bude M. Novotná priebežne informovať predsedu o prednášateľoch, ktorí prisľúbili účasť.
Príspevky z konferencie budú publikované v samostatnom zborníku, ktorý vyjde v roku 2018.
Podrobnejšia príprava podujatia bude prekovaná na najbližšom zasadnutí výboru v septembri
2017.
Ad 3) Ročenka SDS „Z minulosti Spiša“
Predseda SDS oznámil, že oslovil všetkých potenciálnych členov do redakčnej rady
ročenky SDS, ktorí jeho ponuku prijali, s výnimkou M. Števíka. Nová redakčná rada bude
pracovať v zložení: I. Chalupecký, J. Endrödi, Z. Kollárová, R. Kormošová, P. Labanc, B.
Malovcová, M. Marťák, M. Soják, P. Zmátlo, F. Žifčák, M. Novotná, V. Olejník a M.
Majeriková - Molitoris. Predseda navrhol najbližšie stretnutie redakčnej rady zvolať do 30.
júna 2017. J. Endrödi navrhol pripraviť štatút redakčnej rady. Výbor preto poveril predsedu
a podpredsedu jeho prípravou do zasadnutia rady. Na zasadnutí výboru v septembri ju predložia
na schválenie. Už na predchádzajúcom výbore odznelo, aby za ročenku boli zodpovední dvaja
zostavovatelia, ktorí budú viesť a zvolávať zasadnutia redakčnej rady. Stretnutia by mali byť
minimálne 2 krát do roka. Výbor odsúhlasil menovať doc. Chalupeckého za čestného predsedu
redakčnej rady. Členovia výboru opäť riešili zmenu formátu zborníka a možnosť farebnej tlače
s polomatným papierom. Výbor poveril predsedu kontaktovať M. Majerikovú-Molitoris
ohľadne kalkulácie prípadnej publikácie v rozsahu ročenky SDS z roku 2016. O výsledku výbor
rozhodne podľa cenovej ponuky na ďalšom stretnutí výboru.
Ad 4) Rôzne

Predseda informoval členov výboru o prednáškových aktivitách M. Chomu v Kežmarku
pod hlavičkou SDS. Výbor nenamietal proti týmto aktivitám.
Tajomníčka informovala výbor o chýbajúcich pozvánkach v elektronickej podobe zo
strany niektorých spišských kultúrnych inštitúcií o ich podujatiach. Bude potrebné ich znovu
osloviť.
Prerokovala sa úloha z minulého zasadnutia výboru o vytvorení novej internetovej
stránky. Spolok bude pri tvorbe stránky zastupovať E. Pavlík a J. Endrödi, ktorí na najbližšom
zasadnutí výboru oboznámia členov, koľko bude stáť nová tvorba stránky, jej vizualizácia
a dohodne sa honorovanie autora stránky. Úlohou tajomníčky a predsedu bude zistiť, ktoré
ročenky spolok nemá v elektronickej formáte a doriešiť ich zdigitalizovanie. Vladimír Olejník
ponúkol robotický sken na Spišskej kapitule pre skenovanie ročeniek do elektronického
formátu.
F. Žifčák vyzval členov výboru o pomoc pri dopĺňaní bibliografie prác za rok 2017.
Predstavou predsedu je publikovať nielen monografie, ale aj štúdie vydané k dejinám Spiša.
Vedenie spolku môže poslať výzvu k spolupráci aj ostatným členom SDS. Neskôr sa budú môcť
nové publikácie a štúdie doplniť na internetovú stránku spolku. Možnosťou tiež je, rozdeliť
sledovanie vydaných titulov medzi členov redakčnej rady ročenky.
M. Novotná navrhla, aby výbor pripravil víziu a plán činnosti na ďalšie roky dopredu
pre možnosť lepšieho využitia grantov, hlavne pri edičnej činnosti spolku.
Predseda a členovia výboru (D. Bevilaqua, J. Čarnogurský a J. Petrík) informovali
o svojej účasti na pohrebe čestného člena SDS J. Olejníka.
Predseda informoval výbor o ponuke J. Greschika pre spolok na prenájom jednej
miestnosti v jeho dome na Mäsiarskej ulici v Levoči. Do konca roka 2017 sa bude objekt ešte
rekonštruovať. Výbor vzal informáciu na vedomie.
Výbor prerokoval trasu exkurzie po technických a banských pamiatkach Dolného Spiša,
ktorá sa uskutoční 9. alebo 23. Septembra 2017. Ako zodpovední za prípravu exkurzie boli
určení J. Petrík a J. Čarnogurský, ktorí nadviažu kontakty s členmi Baníckého spolku a ďalšími
dotknutými inštitúciami a osobami. Možná trasa exkurzie: Krompachy, Kluknava, Štefanská
Huta, Gelnica a Hnilčík. Do konca júna pripravia definitívny program, termín a trasu exkurzie.
Za overovateľov zápisnice (elektronicky) boli určení. Erika Cintulová a Dušan Bevilaqua.
Zápisnicu vyhotovila dňa 29. mája 2017
Mgr. Slávka Sámelová
tajomníčka SDS

