
  

 Zápisnica zo 103. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči   

dňa 24. januára 2022 

 

 V priestoroch Spišského múzea v Levoči na Mäsiarskej ulici 18 sa stretli členovia 

výboru a revíznej komisie na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom: 

 

Program: 1. Konferencia „Migrácia obyvateľstva Spiša v minulosti a valašská 

kolonizácia“ – príprava 

2. Príprava ročenky SDS XXIX/2021 – informácia 

  3. Cena Ivana Chalupeckého – schválenie štatútu 

  4. Prijímanie nových členov   

5. Rôzne 

 

Prítomní: František Žifčák, Slávka Sámelová, Soňa Polláková, Marián Soják, Mária 

Novotná, Monika Bizoňová, Peter Zmátlo, Božena Malovcová, Vladimír Olejník, Ján 

Čarnogurský, Dušan Bevilaqua, Ján Endrödi 

 

Ospravedlnení: Erika Cintulová, Milica Majeriková-Molitoris, Martin Furmanik, Peter 

Cenký a prizvaný hosť Eduard Pavlik 

 

Predseda SDS F. Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných členov výboru a revíznej 

komisie na prvom zasadnutí výboru v novom roku. Za overovateľov zápisnice boli určení D. 

Bevilaqua a P. Zmátlo.  

 

Ad 1) Konferencia „Migrácia obyvateľstva Spiša v minulosti a valašská kolonizácia“ –   

príprava 

Uvedená vedecká konferencia sa mala uskutočniť 16. októbra 2021 v Poprade, avšak 

v dôsledku zhoršenej pandemickej situácie koronavírusu bola preložená na jarné mesiace roku 

2022. Predseda navrhol, aby sa konferencia pripravila ešte pred valným zhromaždením, keďže 

niektoré prednášky z tejto konferencie budú publikované vo forme štúdií v ročenke, ktorá 

bude tradične pripravená na valné zhromaždenie. Výbor sa dohodol, že konferencia sa bude 

konať 30. apríla 2022 v Poprade, pričom B. Malovcová, spolu s predsedom, opäť dohodnú 

miestnosť na Mestskom úrade v Poprade. Prednášajúci a ich príspevky ostávajú v nezmenenej 

podobe.  

 

Ad 2) Príprava ročenky SDS XXIX/2021 – informácia 

 

František Žifčák v krátkosti informoval výbor o obsahu ročenky. Uviedol, že 

z deviatich prednášok z pripravovanej jarnej konferencie budú v ročenke publikované štyri 

a budú doplnené ďalšími štúdiami s inou tematikou. Zaplnené sú aj ďalšie rubriky – odborné 

články, medailóny (chýbajú ešte nedodané nekrológy na M. Chomu od E. Cintulovej, na M. 

Marsinu od P. Labanca a na M. Spoločníkovú od M. Novotnej), recenzie a správy (tu sa 

očakávajú ešte 1 – 2 správy od múzeí na Spiši) a pripravená je aj správa o činnosti SDS. 

Zároveň predseda vyzval členov, ktorí prisľúbili svoje príspevky, aby ich odovzdali do konca 

januára. Pripomenul aj dodanie titulov do rubriky Bibliografia prác k dejinám Spiša pre V. 

Olejníka ako jej zostavovateľa. 

   

 



Ad 3) Cena Ivana Chalupeckého – schválenie štatútu 

  

 Výbor SDS sa rozhodol zriadiť Cenu Ivana Chalupeckého za mimoriadny prínos pre 

historiografiu Spiša pre autorov za objavné práce z oblasti dejín, umenia a kultúry Spiša. 

Návrh štatútu už pred zasadnutím výboru rozposlal predseda SDS členom výboru emailom 

k pripomienkovaniu. Predseda následne zapracoval zaslané pripomienky a vypracoval nový 

návrh štatútu. Výbor na zasadnutí podrobne prerokoval a upravil jednotlivé body. Poveril 

predsedu, aby zapracoval pripomienky a zaslal členom výboru novú verziu štatútu. Konečnou 

upravenou verziou sa bude výbor zaoberať na najbližšom, jarnom, zasadnutí. Cena Ivana 

Chalupeckého bude predstavená a jej štatút predložený na schválenie valnému zhromaždeniu 

SDS v máji 2022. Po schválení sa tiež zverejní aj na internetovej stránke spolku. M. Soják bol 

poverený osloviť Mincovňu v Kremnici a zabezpečiť grafické a materiálové návrhy, ako 

aj cenovú ponuku na výrobu medaily, ktorá bude udeľovaná laureátom. 

  

Ad 4) Prijímanie nových členov 

 

Výbor prijal hlasovaním za nových členov spolku 3 žiadateľov: Ing. arch. Juraja 

Molčana (pod číslom 673), Mgr. Zuzanu Demčákovú (pod číslom 674) a Ing. Petra Žifčáka 

(pod číslom 675). 

 

Ad 5) Rôzne 

 

Pokladníčka spolku S. Polláková upozornila členov výboru na nízku sumu honorárov 

za štúdie publikované v ročenke Z minulosti Spiša. Požiadala výbor o zváženie možnosti 

zvýšiť túto sumu. Spolok má na toto zvýšenie dostatok finančných prostriedkov a vyšší 

honorár možno prispeje k väčšej motivácii pre autorov publikovať v ročenke SDS. Výbor sa 

priklonil k jej návrhu a odsúhlasil zvýšenie ceny autorského hárku z čiastky 66,38 eur na 100 

eur.  

  

Zápisnicu elektronicky overili: Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. a Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 

 

V Levoči 24. januára 2022 

 

Zápisnicu vyhotovila: 

 

PhDr. Slávka Sámelová 

     tajomníčka SDS 


