Zápisnica z VZ SDS zo dňa 7. marca 2015 v Spišskej Belej
Dňa 7. marca 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnilo XXIII. valné zhromaždenie
Spišského dejepisného spolku. 81 prítomných členov v úvode stretnutia pozdravil primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak. Následne sa predseda spolku Ivan Chalupecký poďakoval mestu
Spišská Belá za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre rokovanie valného zhromaždenia.
XXIII. valné zhromaždenie sa riadilo stanoveným programom. V odbornej časti zazneli tri
prednášky členov SDS venované Dr. Michalovi Greisigerovi:
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.: Zo života lekára, polyhistora a ľudomila Dr. Michala
Greisigera
MUDr. Andrej Novák: Dr. Michal Greisiger ako prírodovedec
PhDr. Marián Soják, PhD.: Dr. Michal Greisiger ako archeológ
Pred otvorením oficiálnej časti valného zhromaždenia vystúpil tajomník SDS, ktorý
pripomenul mimoriadne bohatú polstoročnú organizačnú prácu Ivana Chalupeckého v rámci
činnosti Krúžku historikov Spiša a Spišského dejepisného spolku. Spomínaný krúžok,
predchodca obnoveného spolku, vznikol v roku 1965. Janka Galliková odovzdala za potlesku
prítomných Ivanovi Chalupeckému kyticu piatich ruží, z ktorých každá symbolizovala desať
rokov jeho práce v prospech krúžku a spolku.
Po prestávke otvoril predseda rokovanie valného zhromaždenia. Prítomní si vypočuli
správu o činnosti za rok 2014 (M. Števík, tajomník SDS), správu o hospodárení za rok 2014
(S. Polláková, hospodárka SDS) a správu revíznej komisie (E. Pavlík, predseda revíznej
komisie SDS). V ďalšej časti VZ predostrel predseda návrh výboru, ktorý sa týkal činnosti na
rok 2015. V tajnom hlasovaní, ktorého sa zúčastnilo 69 členov spolku, bola možnosť vybrať
si dve témy zo štyroch návrhov konferencií (slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918 – 1925,
dejiny športu na Spiši, slovenčina na Spiši, profesor Alfréd Grosz) a jednu trasu z dvoch
návrhov exkurzií (archeologické lokality v okolí Popradu a Spišského Štvrtku, pamiatky
okolia Starej Ľubovne). Najväčšiu podporu získala konferencia o slovensko-poľských
vzťahoch v rokoch 1918 – 1925 (50 hlasov) a náplňou druhej konferencie sa stanú dejiny
športu na Spiši (35 hlasov). Konferencia o slovensko-poľských vzťahoch sa uskutoční v
jarnom termíne, o dejinách športu na Spiši v jesennom termíne. Členovia spolku zároveň
rozhodli, že jesenná exkurzia sa uskutoční po pamiatkach okolia Starej Ľubovne (43 hlasov).
V ďalšej časti rokovania jeho účastníci stanovili predajnú cenu ročenky Z minulosti
Spiša XXII v hodnote 8 Eur, pre členov SDS zľava 30% (5,60 Eur). Pre neplatenie členských
príspevkov boli zo spolku vylúčení: MUDr. Marián Dzurík (161), Ing. arch. Tomáš Bujna
(354), Štefan Diabelko (433), Mgr. Karin Fabrová, PhD., JUDr. Ľudovít Kaleta (71),
Lýdia Korenková (441), Pavol Stano (166), Monika Tkáčová (399) a Katarína Vojtášová
(408).
V bohatej diskusii odznelo viacero zaujímavých informácií o aktivitách rôznych
záujmových združení (Banícky spolok Spiš), plánovaných konferenciách (Profesor Alfréd
Grosz) a nových publikáciách (Dejiny mesta Spišská Nová Ves). Počas stretnutia v Spišskej
Belej si členovia spolku prevzali najnovšiu ročenku Z minulosti Spiša XXII, ktorá má viac ako
300 strán. Na záver zhromaždenia sa za aktívnu účasť prítomným poďakoval predseda spolku.
Miroslav Števík
tajomník SDS

Prílohy:
Program XXIII. valného zhromaždenie SDS:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti SDS v roku 2014
3. Správa o hospodárení SDS v roku 2014
4. Správa revízorov hospodárenia za rok 2014
5. Rozprava k predneseným správam
6. Návrh programu činnosti na rok 2015
8. Diskusia o návrhu programu činnosti na rok 2015 a schválenie programu
9. Otázka členstva SDS, cena publikácií a i.
10. Voľné námety a návrhy
11. Záver
Výsledok hlasovania o náplni programu SDS na rok 2015
Počet hlasujúcich: 69 členov SDS
Konferencie
Slovensko-poľské vzťahy
v rokoch 1918 – 1925
Dejiny športu na Spiši
Slovenčina na Spiši
Profesor Alfréd Grosz
Exkurzie
Pamiatky okolia Starej
Ľubovne
Archeologické pamiatky
v okolí Popradu a Spišského
Štvrtku
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