
Zápisnica zo 102. zasadnutia výboru Spišského dejepisného spolku v Levoči 

dňa 24. septembra 2021 

 

 

 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. XIX. VZ SDS v Spišskom Podhradí – zhodnotenie 

2. Konferencia „Migrácia obyvateľstva Spiša v minulosti a valašská   

kolonizácia“ – príprava 

3. Príprava ročenky SDS XXIX/2021 – informácia 

  4.Webová  a FB stránka SDS – informácie 

  5. Prijímanie nových členov   

6. Rôzne 

 

Prítomní: František Žifčák, Slávka Sámelová, Erika Cintulová, Marián Soják, Mária 

Novotná, Monika Bizoňová, Martin Furmanik, Peter Zmátlo, Božena Malovcová, Peter 

Cenký, Ján Endrödi 

 

Ospravedlnení: Soňa Polláková, Milica Majeriková-Molitoris, Vladimír Olejník, Ján 

Čarnogurský, Dušan Bevilaqua 

 

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

a revíznej komisie a zároveň aj jedného z hostí – správcu webovej stránky SDS Ing. Eduarda 

Pavlika. Druhý pozvaný Mgr. Peter Labanc, PhD. sa napriek pôvodnému prísľubu rokovania 

nezúčastnil. Taktiež sa predseda poďakoval výboru za dar – obraz od Pavla Wavreka k 70-

tym narodeninám, ktorý mu odovzdal výbor na valnom zhromaždení. 

 

Ad 1) XXIX. VZ SDS v Spišskom Podhradí – zhodnotenie 

 

 Pri hodnotení priebehu valného zhromaždenia predseda výbor informoval, že po 

zaslaní pozvánky na zhromaždenie  potvrdil svoju účasť len veľmi nízky počet členov. 

Tajomníčka preto opäť vyzvala členov na prihlásenie sa, aby sa VZ mohlo vôbec uskutočniť. 

Nakoniec bola účasť, aj napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii, pomerne vysoká (77 

účastníkov). Podľa E. Cintulovej mohlo byť dôvodom vyššej účasti zorganizovanie 

spolkového podujatia po dlhšom čase, a tiež možno zavážili zaujímavé prednášky. Predseda 

rovnako vyzdvihol úvodné prednášky V. Olejníka a M. Bizoňovej a požiadal ich o úpravu 

príspevkov na uverejnenie v ročenke. Aj ďalší členovia výboru potvrdili spokojnosť 

s uskutočnením tejto akcie. Predseda zvažuje možnosť, že sa VZ bude pripravovať aj v inom 

ako marcovom termíne v rámci kalendárneho roka. Bude to záležať od pandemickej situácie.  

  

Ad 2) Konferencia „Migrácia obyvateľstva Spiša v minulosti a valašská kolonizácia“ – 

príprava 

Vedecká konferencia by sa mala uskutočniť 16. októbra 2021 v Poprade. Predseda 

pripomenul členom výboru, ktorí sa nezúčastnili valného zhromaždenia, že členovia spolku 

schválili uskutočnenie konferencie iba v prezenčnej forme a nesúhlasili s on-line 

konferenciou pri zlej pandemickej situácii. Predseda požiadal výbor o zásadné stanovisko, či  

súhlasia s konaním konferencie v súčasnej tretej vlne pandémie. Po krátkej rozprave sa výbor 

dohodol na príprave konferencie iba pri červenej farbe covid automatu. Miestnosť na 



Mestskom úrade v Poprade, alebo v Spišskej Sobote dohodne B. Malovcová, a to podľa 

stanoviska a návrhu primátora Mesta Poprad. Prednášajúci a názvy ich 9 príspevkov boli už 

predstavené na VZ v Spišskom Podhradí.  

 

Ad 3) Príprava ročenky SDS XXIX/2021 – informácia 

 

Predseda pri predstavovaní obsahu ročenky načrtol, že obsah ročenky v rubrike Štúdie 

závisí aj od toho, či sa uskutoční konferencia o migrácii alebo nie. Výbor preto odporúčal, aby 

texty, ktoré by mali byť prednesené na konferencii, boli pripravené ako štúdie do ročenky, aj 

keď by sa pripravovaná konferencia preložila na budúci rok. F. Žifčák ďalej v krátkosti 

informoval o obsahu ročenky a upozornil na každoročný problém chýbajúcich odborných 

článkov do ročenky. Vyzval členov výboru, aby pouvažovali nad vlastnými príspevkami či 

odporúčaním na možných autorov. Do ročenky bude zaradená aj štúdia Martiny Šlampovej 

s názvom „Vývoj vzťahov k Vysokým Tatrám v mestách a obciach ich podhoria.“ V rubrike 

Správy bude aj krátky príspevok od Dany Rosovej o ocenení SDS od Matice slovenskej. J. 

Endrödi požiadal prítomných zástupcov múzeí o príspevky do tejto rubriky o ich kultúrnej 

činnosti v tomto roku. Príspevky prisľúbili E. Cintulová za Múzeum v Kežmarku, Mária 

Novotná za múzeum v Levoči a M. Furmanik požiada  o krátku správu kolegov z múzea 

v Spišskej Novej Vsi. Rubrika medailóny bude obsahovať nekrológ Mgr. Milanovi Chomovi,  

ďalší pripraví M. Lipták o čestnom členovi SDS Ing. Ernstovi Hochbergerovi a M. Soják 

o PhDr. Jánovi Hunkovi, CSc. M. Novotná prisľúbila dodať správu so spomienkou 

na významnú reštaurátorku M. Spoločníkovú, kde bude pripomenutá aj jej ďalšia zosnulá 

kolegyňa D. Fillová. O autorstve medailónu k jubileu predsedu SDS sa dohodne vedenie 

spolku.    

   

Ad 4) Webová  a FB stránka SDS – informácie 

 

 Správca webovej stránky si pripravil pre výbor zaujímavú štatistiku o využívaní našej 

webovej stránky na základe istej aplikácie, ktorá zaregistrovala od 25. augusta až 1101 

návštevníkov, včítane zahraničia. Aktívnych používateľov bolo 247 a 49 ľudí sa pravidelne na 

stránku vracia. Podľa národností tvorilo až 80 % Slovákov, ďalej nasledovali Maďari, Nemci, 

Holanďania a Poliaci. Najviac sledovaná bola ročenka Z minulosti Spiša, fotografie a 

pohľadnice i ostatné publikácie SDS. Pre neúčasť Petra Labanca sa otázka FB stránky 

neprerokovala.  

 

Ad 5) Prijímanie nových členov 

 

Výbor prijal za nových členov spolku 3 žiadateľov: Viliama Bdžocha (pod číslom 

670),  Mgr. Martinu Rácovú (pod číslom 671) a Stanislava Ruscha (pod číslom 672). E. 

Cintulová uviedla tajomníčke mená dvoch členiek, ktoré sa rozhodli ukončiť členstvo v 

spolku: Jana Hazroliová a Eva Trunkatová. 

 

Ad 6) Rôzne 

 

Martin Furmanik pripomenul výboru svoj návrh, ktorý predložil výboru na zasadnutí  

v septembri 2020 o možnosti udeľovať cenu Ivana Chalupeckého. Výbor sa vtedy uzniesol, že 

cena bude niesť názov: Cena Ivana Chalupeckého za mimoriadny prínos pre 

historiografiu Spiša. Bude sa udeľovať príležitostne v 2 kategóriách: kategória do 25 rokov 

bude určená pre študentov alebo autorov do 25 rokov a navrhnutá pri vydaní monografie 

alebo inom vedeckom počine v oblasti histórie, druhá kategória bude nad 25 rokov. Výbor 



odsúhlasil, že cenou bude plaketa bez finančnej odmeny a tiež pri nepublikovanej práci 

možnosť jej uverejnenia v spolkovej ročenke. M. Soják na dnešnom zasadnutí pripomenul, že 

pre nedostatok času na prípravu plakety alebo pamätnej mince sa môže cena vyhlásiť iba 

v roku 2022, pri výročí nedožitých 90 rokov I. Chalupeckého a udeľovať až v roku 2023. 

Predseda pripraví návrh štatútu ceny a zašle ho e-mailom členom výboru na 

pripomienkovanie. Touto témou sa bude výbor ďalej zaoberať  na najbližšom zasadnutí 

výboru (v decembri). Výbor sa tiež dohodol na kúpe venca na sviatok Všetkých svätých pre 

doc. Chalupeckého.  

  

Zápisnicu elektronicky overili: Erika Cintulová a Božena Malovcová 

 

V Levoči 24. septembra 2021 

 

Zápisnicu vyhotovila: 

 

PhDr. Slávka Sámelová 

     tajomníčka SDS 

 

  


