Zápisnica z 89. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči
dňa 5. februára 2018
V priestoroch Spišského archívu v Levoči sa stretli členovia výboru a revíznej komisie
na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom:
Program:

1. Vydaný zborník „ Z dejín zdravotníctva na Spiši“ – zhodnotenie, distribúcia
2. Príprava valného zhromaždenia SDS
3. Príprava ročenky SDS č. XXV/2017 – informácia
4. Doplnenie členov redakčnej rady ročenky
5. Webová stránka SDS – príprava
6. Riešenie priestorov SDS na Mäsiarskej ulici v Levoči
7. Prijímanie nových členov
8. Rôzne

Prítomní: František Žifčák, Slávka Sámelová, Ján Endrödi, Ján Petrík, Ján Čarnogurský,
Eduard Pavlík, Soňa Polláková, Dušan Bevilaqua, Mária Novotná, Vladimír Olejník, Peter
Zmátlo, Milica Majeriková-Molitoris a Milan Choma
Ospravedlnení: Ivan Chalupecký, Marián Soják, Erika Cintulová, Ružena Kormošová
Predseda SDS František Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov výboru, členov
revíznej komisie a pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov.
Ad 1) Vydaný zborník „Z dejín zdravotníctva na Spiši“ – zhodnotenie, distribúcia
Predseda osobitne privítal PhDr. Ludomíra Molitorisa, PhD., generálneho tajomníka
Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý priniesol spolu s manželkou Milicou Majerikovou-Molitoris
výtlačky nového zborníka z jarnej konferencie o dejinách zdravotníctva. Zároveň poďakoval
M. Majerikovej-Molitoris za korektúry a dobre odvedenú prácu na príprave zborníka. Výbor sa
dohodol, že autorom sa nebude vyplácať honorár, ale dostanú päť výtlačkov zborníka.
Sponzori, ktorí finančne podporili vydanie publikácie dostanú: Unimed Pharma 5 výtlačkov,
firma Whirlpool corporation 3 výtlačky a ďalší dvaja sponzori po 2 kusy výtlačkov. Na
minulom zasadnutí výboru sa určila cena zborníka pre nečlenov 6 €, pre členov 3 €. Bude
k dispozícii na predaj už na najbližšom valnom zhromaždení. Generálny tajomník Spolku
Slovákov v Poľsku využil svoju prítomnosť na výbore SDS a pri príležitosti 70. výročia ich
spolku odovzdal Spišskému dejepisnému spolku v Levoči Zlatú medailu za zásluhy pre Spolok
Slovákov v Poľsku ako uznanie za dlhoročnú pomoc, podporu a spoluprácu.
Ad 2) Príprava valného zhromaždenia SDS
Predseda informoval výbor, že oslovil vedenie mesta Spišská Nová Ves
ohľadom poskytnutia priestorov na uskutočnenie valného zhromaždenia. Na termín 3. marec
má mesto voľné priestory v mestskom divadle. Výbor termín VZ akceptoval. Výbor sa ďalej
dohodol, že prezentácia účastníkov bude od 9:00 hod., samotné rokovanie sa začne o 9:30 hod.
Počas prestávky sa účastníci presunú na občerstvenie do reštaurácie Sonáta. Keďže sa rok 2018
nesie v znamení 750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi predseda navrhol,
aby aj prednášky boli venované mestu Spišská Nová Ves. Oznámil, že po predbežnej
konzultácii s podpredsedom SDS, prvú prednášku prednesie M. Soják o najnovších výsledkoch

archeologického bádania na území SNV. Sám ponúkol prednesenie príspevku o vývoji erbu
mesta. Výbor dospel k dohode, že na tretiu prednášku predseda osloví R. Kormošovú a mala
by sa týkať dejín školstva, prípadne M. R. Štefánika. Výbor sa dohodol, že na VZ predloží plán
činnosti na tento rok a aj na rok 2019, vzhľadom k potrebe dlhšej prípravy plánovaných akcií
SDS. Nasledovala živá diskusia. Výbor sa dohodol, že jarná konferencia sa bude konať 9. alebo
16. júna 2018 s názvom „Osobnosti osmičkových rokov na Spiši“. Mala by sa týkať
historických medzníkov na Spiši (1268, 1848, 1948, 1968). Uskutočniť by sa mohla
v Spišskom Podhradí. Predseda v tejto súvislosti osloví primátora mesta. Výber prednášajúcich
sa ešte spresní. Na konferenciu prisľúbil príspevok zatiaľ V. Olejník. Jesenná konferencia sa
bude konať 10. príp. 24. novembra 2018 a pravdepodobne bude v Levoči. Názov konferencie
ponesie názov „Rok 1918 a Spiš“. Predseda spolku, tajomníčka a pokladníčka sa pokúsia
prerokovať prenajatie priestorov v Župnom dome v Levoči. Prípravu konferencie odborne
zabezpečí P. Zmátlo, ktorý osloví prof. Holeca, prof. Letza, alebo prof. Švorca. Predbežne sa
dohodlo aj na menách prednášajúcich: P. Zmátlo, M. Majeriková-Molitoris, M. Lipták. M.
Furmaník, M. Novotná a R. Kormošová. M. Novotná navrhla, aby bola každý rok jedna
konferencia vyčlenená pre niektorú vednú disciplínu. Napríklad v roku 2019 by bola venovaná
novým objavom v archeológii, v ďalšom roku novým poznatkom v historických výskumoch, či
v architektúre a pod. Výbor sa dohodol, že prvá konferencie v roku 2019 sa bude venovať
architektúre a druhá dejinám Levoče k 770. výročiu prvej písomnej zmienky. Na tejto
konferencii bude participovať aj mesto Levoča. Výbor sa ďalej dohodol, že predloží valnému
zhromaždeniu na schválenie uskutočnenie exkurzie po pamiatkach Dolného Spiša II, ktorá
nadviaže na exkurziu v roku 2017 a v roku 2019 návštevu mesta Krakov a jeho okolia.
Ad 3) Príprava ročenky SDS č. XXV/2017 Z minulosti Spiša – informácia
Predseda SDS predložil členom výboru dve predlohy obálky jubilejnej ročenky so
zakomponovaným číslom 25. Výbor vybral alternatívu s klasickým písmom na obálke.
Predseda oznámil, že ročenka sa pripravuje do tlače. V krátkosti predstavil ako zostavovateľ
ročenky jej obsah. Bude distribuovaná na valnom zhromaždení.
Ad 4) Doplnenie členov redakčnej rady ročenky
Ku koncu roka 2017 požiadali dve členky redakčnej rady Zuzana Kollárová a Božena
Malovcová o ukončenie členstva z osobných dôvodov, preto bolo potrebné doplniť do rady
nových členov. Predseda oslovil S. Pollákovú, ktorá ale ponuku odmietla z dôvodu pracovnej
vyťaženosti. M. Choma navrhol do redakčnej rady E. Cintulovú. Predseda ju osloví s ponukou,
keďže nebola na zasadnutí výboru prítomná. Druhou navrhnutou predsedom bola pracovníčka
Múzea v Starej Ľubovni Františka Marcinová. Výbor návrh schválil.
Ad 5) Webová stránka SDS - príprava
E. Pavlík oznámil, že na novej podobe webovej stránky sa naďalej pracuje. Požiadal
členov výboru o pomoc pri dopĺňaní podkladov novej stránky, aby mohla fungovať čo najskôr.
Ide hlavne o fotografie z exkurzií, valných zhromaždení, tlačové správy a ročenky v PDF
formáte. S. Sámelová sa pokúsi z mailovej stránky spolku stiahnuť čo najviac pozvánok
a tlačových správ v elektronickej podobe a zašle ich J. Endrödimu.

Ad 6) Riešenie priestorov SDS na Mäsiarskej ulici v Levoči
Výbor riešil ponúknutý prenájom priestorov prof. J. Greschikom na Mäsiarskej ulici
v Levoči pre potreby zasadnutí výboru a tiež prenesení spolkovej knižnice do týchto priestorov.
Výbor po dlhej diskusii nedospel ku konečnému rozhodnutiu, preto sa celá záležitosť riešenia
priestorov odkladá.
Ad 7) Prijímanie nových členov
Výbor SDS na svojom rokovaní prijal 3 nové členky: Mgr. Mária Bjalončíková,
Haligovce (pod č. 606), Viktória Cehuľová, Vlkovce (č. 607) a Ing. Oľga Rajňáková, Poprad
(č. 608).
Ad 6) Rôzne
Predseda informoval o dokončení inventarizácie majetku SDS za rok 2017, ktorú
vykonali J. Čarnogurský, S. Sámelová a S. Polláková.
S. Polláková informovala o rokovaní s vedúcou oddelenia cestovného ruchu a rozvoja
mesta Levoča Ing. Annou Lazorovou, ktorá súhlasila so spoluprácou na organizovaní ďalších
vedeckých konferencií, ako to bolo v prípade medzinárodnej konferencie k dielu Majstra Pavla
v decembri 2017, kde mesto participovalo finančne i organizačne.
Úlohou z predchádzajúceho zasadnutia výboru pre D. Bevilaquu bolo pripraviť návrh
projektu príručných knižníc SDS. Návrh bol zaslaný členom výboru na preštudovanie ešte pred
zasadnutím. Cieľom tohto projektu je poskytnúť publikácie SDS (ročenky „Z minulosti Spiša“)
pre širokú verejnosť prostredníctvom čitární, resp. príručných knižníc v priestoroch múzeí, či
ubytovacích zariadení na Spiši. D. Bevilaqua informoval, že do projektu sa chce zapojiť
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde budú v knižnici múzea publikácie spolku uložené na
samostatných poličkách s označením, že ide o príručnú knižnicu SDS. M. Novotná oznámila,
že aj Spišské múzeum v Levoči sa zapojí do tohto projektu a už v súčasnosti má v knižnici
všetky publikácie spolku a predkladá ich záujemcom k prezenčnému štúdiu. Na valnom
zhromaždení budú členovia spolku informovaní o zámere sprístupnenia knižnice SDS pre
verejnosť. Následne bude výbor pokračovať v prípravách a oslovovaní ďalších múzeí a
inštitúcií, príprave zmlúv o spolupráci a prezentácii na webovej stránke SDS. V. Olejník
predstavil tento projekt v penzióne St. Martin v Spišskej Kapitule a riaditeľka súhlasila so
zriadením knižnice v ich hotelovom zariadení.
Za overovateľov zápisnice (elektronicky) boli určení: M. Novotná a M. Majeriková-Molitoris.
V Levoči, 5. februára 2018
Zápisnicu vyhotovila:
Mgr. Slávka Sámelová
tajomníčka SDS

