Zápisnica z XXIV. VZ SDS zo dňa 27. februára 2016 v Kežmarku
Dňa 27. februára 2016 sa v kultúrnom dome v Kežmarku uskutočnilo XXIV. valné
zhromaždenie Spišského dejepisného spolku. 88 prítomných členov a dvoch hostí v úvode
stretnutia privítal predseda spolku Ivan Chalupecký. XXIV. valné zhromaždenie sa riadilo
stanoveným programom. V odbornej časti zazneli dve prednášky členov SDS venované
Thökölyovcom a Dr. Vojtechovi Alexandrovi:
PhDr. Nora Baráthová: Thökölyovci a Kežmarok
Mgr. Erika Cintulová: Sto rokov od úmrtia röntgenológa Dr. Vojtecha Alexandra
Po prestávke otvoril rokovanie valného zhromaždenia Ivan Chalupecký. Prítomní si
vypočuli správu o činnosti za rok 2015 (M. Števík, tajomník SDS), správu o hospodárení za
rok 2015 (S. Polláková, hospodárka SDS) a správu revíznej komisie (E. Pavlík, predseda
revíznej komisie SDS). V ďalšej časti VZ predostrel predseda SDS návrh výboru, ktorý sa
týkal činnosti na rok 2016. V hlasovaní bola možnosť vybrať si dve témy zo štyroch návrhov
konferencií (760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade, 40 rokov pobočky AÚ v SNV,
Slovenčina na Spiši v minulosti, Valašská kolonizácia na Spiši) a jednu trasu z dvoch návrhov
exkurzií (nové archeologické lokality na Spiši, technické pamiatky Spiša). Najväčšiu podporu
získali konferencie: 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade a 40 rokov pobočky AÚ
SAV v Spišskej Novej Vsi. Konferencia 40 rokov pobočky AÚ SAV v SNV (organizátor
konferencie PhDr. Marián Soják, PhD.) sa uskutoční v jarnom termíne, konferencia k 760.
výročiu prvej písomnej zmienky o Poprade (organizátor konferencie PhDr. Zuzana Kollárová,
PhD.) v jesennom termíne. Členovia spolku zároveň rozhodli, že jesenná exkurzia sa
uskutoční po nových archeologických lokalitách Spiša (organizátor exkurzie PhDr. Marián
Soják, PhD.). SDS sa stane spoluorganizátorom konferencie v Strážkach, ktorá sa uskutoční
koncom júna 2016.
V ďalšej časti rokovania jeho účastníci stanovili predajnú cenu ročenky Z minulosti
Spiša XXIII v hodnote 8 Eur, pre členov SDS zľava 30% (5,60 Eur). Pre neplatenie členských
príspevkov boli zo spolku vylúčení jeho 14 členovia: Michal Bučko, Dušan Buran, Martin
Cibula, Marcel Gurčík, Štefan Holubkovič, Soňa Hornyaková, Radka Janečková, Zuzana
Jurčišinová, Viera Jurková, Eliška Kozarcová, Ján Krátky, Richard Lipčei, Janka Poradová a
Lucia Žoldáková.
V bohatej diskusii odznela kritika nefunkčnosti web. stránky spolku (Mgr. Rastislav
Mačura), prísľub jej sfunkčnenia (PaedDr. Ján Dravecký), návrh na odmeňovanie
funkcionárov spolku, zhodnotenie spolupráce SDS s Baníckym spolkom v SNV (Pavol
Kubičár), návrh na usporiadanie konferencie o valašskej kolonizácii na Spiši (Mária
Adamčiaková), pripomenutie osobnosti vydavateľa Karpaten Post-u Theodora Sautera
(PaedDr. Andrej Janovský), informácia o realizácii medzinárodného výskumného
projektu Valašská kolonizácia v európskom priestore (Prof. Ryszard Grzesik). V reakcii na
diskusiu predseda spolku uviedol, že funkcionári SDS vždy vykonávali svoje funkcie bez
nároku na odmenu. Organizácia konferencie o valašskej kolonizácii by sa mohla uskutočniť
v roku 2017 na Spiši.
Počas stretnutia v Kežmarku si členovia spolku prevzali najnovšiu ročenku Z minulosti
Spiša XXIV, ktorú zostavil Ivan Chalupecký. Na záver zhromaždenia sa za aktívnu účasť
prítomným poďakoval predseda spolku.
Miroslav Števík
tajomník SDS

