
 

Zápisnica zo 104. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči   

dňa 25. apríla 2022 

 

 

 V priestoroch Spišského archívu v Levoči sa stretli členovia výboru a revíznej komisie 

na zasadnutí výboru SDS s nasledovným programom: 

 

 

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

kolonizácia“ 

 2. Príprava VZ SDS v roku 2022 

3. Príprava ročenky SDS Z minulosti Spiša XXIX/2021 – informácia 

  4. Príprava štatútu Ceny Ivana Chalupeckého 

  5. Prijímanie nových členov   

6. Rôzne 

 

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

Novotná, Erika Cintulová, Vladimír Olejník, Dušan Bevilaqua, Božena Malovcová, Ján 

Čarnogurský, Peter Cenký, Monika Bizoňová, Martin Furmanik 

 

Ospravedlnení: Milica Majeriková-Molitoris, Ján Endrödi a prizvaný hosť Eduard Pavlik 

 

Predseda SDS PhDr. František Žifčák v úvode rokovania privítal prítomných  členov výboru 

a revíznej komisie na zasadnutí výboru, ktoré sa po uvoľnení pandemických opatrení opäť 

uskutočnilo v priestoroch Spišského archívu v Levoči. Pred samotným rokovaním si výbor  

uctil minútou ticha pamiatku zosnulého člena výboru Mgr. Petra Zmátla, PhD. 

 

Ad 1) Príprava konferencie „Migrácia obyvateľstva Spiša v minulosti a valašská kolonizácia“ 

Konferencia bola v minulom roku na jeseň zrušená z dôvodu zhoršenej pandemickej 

situácie koronavírusu a presunula sa na jarné mesiace tohto roku. Uskutoční sa 7. mája  

a zmenilo sa miesto jej konania. Nakoľko mesto Poprad určilo za nájom vo svojich 

priestoroch neprimerane vysokú čiastku, výbor sa rozhodol konferenciu preložiť do 

Tatranskej galérie, kde bude cena pre spolok prijateľnejšia. Taktiež aj priestory galérie, ktorá 

sídli v obnovenej bývalej parnej elektrárni, budú pre účastníkov konferencie príjemným 

spestrením. Predseda prečítal výboru program konferencie. Oproti  minulému roku je zmena 

len v jednej prednáške. Príspevok Vladimíra Olejníka, kvôli jeho neprítomnosti na 

konferencii, bude nahradený prednáškou Janky Petöczovej. Výbor doriešil ešte organizačné 

záležitosti. V rámci obeda zabezpečí výbor občerstvenie (Soňa Polláková) vo forme bagety 

a účastníci si budú môcť pozrieť aktuálnu výstavu v galérii. Prednášky z konferencie, ktoré 

niektorí autori už dodali predsedovi SDS,  budú publikované vo forme štúdií v  ročenke 

XXIX/2021. Ďalší autori majú možnosť uverejniť svoje prednášky aj v nasledujúcej ročenke. 

Pozvánky na konferenciu rozpošle tajomníčka ešte dnes. 

 

Ad 2) Príprava VZ SDS v roku 2022 

 

František Žifčák navrhol uskutočniť valné zhromaždenie v Červenom Kláštore. 

Členovia spolku by tak mali možnosť pozrieť si aj obnovený pomník v Pieninách. Na jeho 

obnove pracoval spolok takmer dva roky, no jeho odhalenia sa okrem niektorých členov 



výboru z dôvodu pandémie nemohli členovia spolku zúčastniť. Predseda sa už spojil aj s Ing. 

Štefanom Džurným, starostom obce Červený Kláštor, ktorá je kolektívnym členom spolku. 

Starosta nemá v obci dostatočne veľký priestor, avšak v Kúpeľoch Smerdžonka je veľká 

kongresová sála, vhodná na uskutočnenie VZ. Termín bol určený na 11. júna a časť 

účastníkov do kúpeľov dopraví autobus. Záujemcovia sa budú musieť nahlásiť tajomníčke 

Slávke Sámelovej, Soňa Polláková objedná autobus. Začiatok VZ začne o 9. 00 hod. 

prezentáciou účastníkov. V úvode bude mať krátky príhovor PhDr. Milan Gacík, riaditeľ 

Múzea Červený Kláštor, v ktorom predstaví súčasné aktivity a realizované projekty v kláštore 

kartuziánov. Vladimír Olejník si pripraví prednášku o omšovej knihe z Červeného Kláštora, 

uloženej v Archíve Spišského biskupstva a s druhým  príspevkom na tému kúpeľov by mohol 

vystúpiť balneológ Mgr. Martin Kostelník, PhD. Predseda menovaného osloví a bude 

informovať výbor o jeho stanovisku. Občerstvenie cez prestávku a obed bude pre záujemcov 

zabezpečený v kúpeľnej reštaurácii. Podrobnosti ohľadom občerstvenia ešte dohodne 

predseda. Po skončení VZ účastníci  budú mať možnosť návštevy obnoveného pomníka 

v Pieninách.   

   

Ad 3) Príprava ročenky SDS XXIX/2021 – informácia 

 

 Predseda informoval, že sa už finišuje na ročenke a v najbližších dňoch bude 

pripravená v PDF formáte. Ako recenzentov oslovil prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD. z 

UPJŠ v Košiciach a doc. PhDr. Milicu Bodnárovú, PhD. z Prešovskej univerzity. Ročenku 

zašle členom výboru vo formáte PDF a požiadal členov o jej prezretie a upozornenie na 

prípadné chyby. Cenu ročenky určil výbor  pre nečlenov na 10 € a pre členov 7 €. 

 

Ad 4)  Príprava štatútu Ceny Ivana Chalupeckého 

 

 Predseda  predstavil upravený návrh štatútu podľa pripomienok z predchádzajúceho 

zasadnutia výboru. Členovia opäť podrobne prerokovali a upravili jednotlivé články štatútu. 

Cena Ivana Chalupeckého bude predstavená a jej štatút predložený na schválenie valnému 

zhromaždeniu SDS v júni. Následne  sa zverejní aj na internetovej stránke spolku. Marián 

Soják osloví Mincovňu v Kremnici  a zabezpečí grafické a materiálové návrhy, ako aj cenovú 

ponuku na výrobu medaily, ktorá bude udeľovaná laureátom. Zazneli aj návrhy na výrobu 

odznaku pre laureátov ceny. Výbor sa bude touto témou zaoberať na ďalšom zasadnutí. 

  

Ad 5) Prijímanie nových členov 

 

Výbor neprijal nových členov, nakoľko neboli tajomníčke doručené nové prihlášky. 

Pri otázke členstva predseda upozornil, že spolok má len dvoch žijúcich zakladajúcich členov, 

a preto vyzval členov výboru, aby zvážili možnosť stať sa zakladajúcimi členmi v prípade,  ak 

boli pri zakladaní spolku. Podľa stanov je potrebné zaplatiť jednorazovú čiastku 200 €. 

Predseda oznámil, že chce ísť príkladom a má záujem stať sa do konca r. 2022 zakladajúcim 

členom. Finančným príspevkom ďalších zakladajúcich členov by sa mohlo výrazne pomôcť 

SDS.   

 

Ad 6) Rôzne 

 

Výbor rokoval o príprave jesennej konferencie spolku. Predseda osloví J. Endrödiho, 

či je ochotný pripraviť jesennú konferenciu s názvom  Šľachta na Spiši – Páni z Lomnice. 

V prípade, že  nebude môcť konferenciu zorganizovať, pripraví M. Soják archeologickú 

konferenciu Život v jaskyni na Spiši. 



Pokladníčka spolku S. Polláková oznámila, že pripraví e-mail pre tých členov, ktorí 

majú resty v členskom. V prípade, že neuhradia svoje viacročné členské do stanoveného 

termínu, budú navrhnutí na VZ na vylúčenie zo spolku. Pripomenula, že na VZ v minulom 

roku sme od vylučovania upustili. 

Tajomníčka informovala, že úmrtím člena výboru Petra Zmátla sa uvoľnilo jedno 

miesto vo výbore. Pri voľbách výboru SDS na VZ v Spišskom Štvrtku mal vyšší počet hlasov 

Martin Furmanik, a preto sa stáva riadnym členom výboru. Uvoľnené miesto náhradníka sa už 

nebude dopĺňať, keďže  nové voľby budú v budúcom roku. 

Pokladníčka SDS S. Polláková nadhodila otázku uskutočnenia exkurzie do Šariša. 

Predseda SDS navrhol jej konanie koncom augusta 2022, s čím členovia výboru súhlasili. 

Po diskusii výbor tiež odsúhlasil, aby bola ročenka SDS XXX/2022 venovaná 

pamiatke nášho kolegu P. Zmátla. 

V súvislosti so 100. výročím zániku  Spišskej župy bude táto okolnosť spomenutá na 

najbližšom VZ SDS. 

 

 

Zápisnicu elektronicky overili: Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. a Ing. Ján Čarnogurský. 

 

V Levoči 25. apríla 2022 

 

Zápisnicu vyhotovila: 

 

PhDr. Slávka Sámelová 

      tajomníčka SDS 

 

  


