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Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov:

1. berie na vedomie:
a) správu tajomníka SSS Pavla Janíka o činnosti SSS od 16. 3. 2010 

do konania členského zhromaždenia s pripomienkami;
b) správu predsedu Kontrolnej komisie SSS Pavla Stanislava Piusa.

2. schvaľuje:
a) rozšírenie Kontrolnej komisie SSS na päť členov;
b) za overovateľov zápisnice z členského zhromaždenia SSS Emila 

Holečku a Janu Borguľovú.

3. volí:
a) do funkcie čestného predsedu SSS Petra Jaroša a Jaroslava Rez-

níka;
b) za predsedu SSS Miroslava Bielika;
c) Predstavenstvo SSS v zložení: 
Július Balco, Boris Brendza, Ján Čomaj, Pavol Dinka, Marián Gru-

pač, Emil Holečka, Margita Ivaničková, Teodor Križka, Matúš Kučera, 
Roman Michelko, Jozef Mikloško, Ján Tazberík, Jozef Vladár a Jozef 
Zavarský;

d) Kontrolnú komisiu SSS v zložení: Štefan Cifra, Anton Hrnko, Du-
šan Jarina, Radislav Kendera a Imrich Sedlák.

4. konštatuje, že:
a) požiadavka na celkovú rekonštrukciu spisovateľskej budovy 

na Laurinskej 2 v Bratislave nie je akútna a primeraná, pretože budova 
nie je zatiaľ v takom stave, aby sa muselo v okamihu pristúpiť k tomuto 
kroku;

b) pokladá všetkých členov SSS, ktorí prestali byť považovaní 
za členov z dôvodu nezaplatenia členských príspevkov bez upomienky 
o ich nezaplatení (a na členské zhromaždenie neboli pozvaní), za riad-
nych členov SSS pod podmienkou, že bezodkladne uhradia členské 
príspevky za uplynulé roky s tým, že termín a spôsob úhrady stanoví 
Predstavenstvo SSS.

5. potvrdzuje, že:
uznesenie členského zhromaždenia zo 16. marca 2010, bod 6: „Za-

väzuje predsedu a Predstavenstvo SSS dôsledne rešpektovať zásadu, že 
budova SSS a AOSS na Laurinskej 2 v Bratislave je nepredajná“ zostá-
va aj naďalej v platnosti.

6. ukladá predsedovi a Predstavenstvu SSS:
a) zabezpečiť publikovanie vystúpení na členskom zhromaždení 

v Literárnom týždenníku, a to podľa možností v jednom ucelenom čísle, 
vrátane príspevkov, ktoré z časových dôvodov nemohli byť v diskusii 
prednesené;

b) zabezpečiť preskúmanie platnosti zmluvy o celoplošnom pre-
nájme budovy na Laurinskej 2 v Bratislave a v prípade možnosti jej 
zrušenia ju vypovedať alebo nájsť spôsob podania žaloby na jej ne-
platnosť;

c) v prípade nemožnosti zrušiť nájomnú zmluvu na celoplošný prená-
jom budovy na Laurinskej 2 v Bratislave dosiahnuť na základe rokova-
nia s nájomcom výhodnejšie podmienky, vrátane akceptovania potrieb 
súvisiacich s činnosťou Spolku slovenských spisovateľov, a zapracovať 
ich do dodatkov k zmluve;

d) zachovať v budove na Laurinskej 2 sídlo Spolku slovenských spi-
sovateľov, jeho vydavateľstva a časopisov a nájsť možnosti v priesto-

roch budovy obnoviť alebo vytvoriť nové kníhkupectvo zamerané 
na predaj slovenskej pôvodnej literatúry;

e) prerokovať s nájomcom budovy a s Literárnym fondom zacho-
vanie Klubu spisovateľov;

f) zabezpečiť nezávislý externý audit za celé obdobie, počas ktoré-
ho Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vykonávala 
správu spoločnej budovy SSS a AOSS na Laurinskej 2 v Bratislave, 
a v zmysle výsledkov tohto auditu právnymi prostriedkami vymáhať 
náhradu všetkých škôd, ktoré AOSS spôsobila nehospodárnym a ne-
zodpovedným konaním, vrátane sprenevery finančných prostriedkov 
účtovníčkou AOSS. Zároveň rokovať s veriteľmi energetických spo-
ločností o predĺžení splatnosti pohľadávok;

g) zvolať v termíne do jedného roka mimoriadne členské zhromaž-
denie SSS s hlavným bodom programu Novelizácia Stanov SSS;

h) v spolupráci so šéfredaktorom a redakčnou radou Literárneho 
týždenníka zabezpečiť vypracovanie novej obsahovej koncepcie ča-
sopisu;

i) zabezpečiť spracovanie koncepcie a vytvorenie novej webovej 
stránky SSS.

7. odporúča predsedovi SSS a Predstavenstvu SSS:
a) zachovať kontinuitu a rozvíjať základné princípy Spolku sloven-

ských spisovateľov ako najvýznamnejšieho, najpočetnejšieho a naj-
staršieho združenia literárnych tvorcov na Slovensku, ktorého tradície 
siahajú do roku 1923;

b) aktívne sa podieľať na vyhľadávaní mladých talentov a na ich 
postupnom začlenení do literárneho života;

c) dôrazne vystupovať proti komercializácii kultúry;
d) organizovať publikačnú a vydavateľskú činnosť SSS tak, aby 

zabezpečila čo najširšiu názorovú a umeleckú pluralitu;
e) dbať na estetické a myšlienkové nároky pri prijímaní nových 

členov Spolku slovenských spisovateľov, aby sa udržal vysoký profe-
sionálny kredit našej organizácie;

f) pomáhať rozvoju slovenskej pôvodnej literatúry v duchu ume-
leckej náročnosti, humanizmu a porozumenia medzi národmi.

Peter
Jaroš
čestný
predseda 
SSS 

V dnešnom vydaní uverejňujeme materiály z Členského 
zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov. Zároveň 
publikujeme aj dva zásadné príspevky, ktoré sa za bývalé-
ho vedenia SSS nemohli objaviť na stránkach Literárneho 

Miroslav 
Bielik
predseda
SSS  

Ján
Tazberík
tajomník
SSS 

UZNESENIE 

Jaroslav
Rezník
čestný
predseda 
SSS  

Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov zo dňa 28. mája 2013

PAVOL DINKA
Snem
Koncom mája členovia Spol ku 

slovenských spisovateľov sne mo
vali. Nebolo to obyčajné, bežné, 
povedzme, tradičné snemova
nie, také, aké sa na majstrov pe
ra patrí. Len málo sa na ňom 
hovorilo o literatúre, tvorivých 
otázkach, o zástoji a poslaní spi-
sovateľa v súčasnej spoločnosti. 
Rokovanie sa sústredilo (a nedalo 
sa ináč) predovšetkým na vnút-
rospolkové problémy. A bolo ich 
nemálo: zložitá finančná situácia, 
netransparentné a kontroverzné 
rozhodnutia vedenia Spolku (ne-
odôvodnené predĺženie si vole-
ného mandátu o celý rok, podpis 
nevýhodnej nájomnej zmluvy, 
zmena Stanov SSS bez posvä-
tenia členským zhromaždením, 
nefunkčnosť spolkových orgá-
nov, ignorovanie a zanedbávanie 
starostlivosti o členskú základňu, 
najmä o mladých spisovateľov, vy-
úsťujúce do vynúteného aj nevy-
núteného odchodu viacerých čle
nov, úpadok spoločenského posta
venia Spolku atď.).

Skrátka, nič potešujúce. A vý-
sledok? Zmluva o nájme celej 
spisovateľskej budovy uzatvore-
ná v podstate na tridsaťpäť rokov 
(akoby predaná) zhruba s takým-
to obsahom: spisovateľské organi-
zácie odídu z budovy do bytových 
priestorov niekde v Petržalke 
s rozlohou 60 metrov štvorcových 
(nájomné do 10 tisíc eur ročne), 
budova sa zrekonštruuje na hotel 
s gastronomickými zariadeniami, 
investorovi budeme ručiť za ban-
kový úver naším spisovateľským 
domom (už vidím, ako po ňom 
siaha exekútor), zlikviduje sa 
Klub spisovateľov, v zmluve je 
predkupné právo pre nájomcu 
a iné problematické ustanovenia.

Záhadný osud mali aj naše 
stanovy, základný dokument 
Spolku. Po troch rokoch od ko-
nania členského zhromaždenia sa 
na webovej stránke SSS (mimo-
chodom, veľmi mizernej) objavili 
nové. Nikto ich však neschválil, 
nikto ich neodsúhlasil. Dominu-
jú v nich dve základné zmeny: 
vypustenie dĺžky mandátu vo-
lených orgánov SSS a možnosť 
meniť stanovy aj predstaven-
stvom, čiže výsostne protidemo-
kratický, až diktátorský prvok, 
ktorý umožňuje nižšiemu orgánu 
(predstavenstvu) meniť rozhod-
nutia vyššieho orgánu (členského 
zhromaždenia).

Nemožno však povedať o ve-
dení Spolku slovenských spisova
teľov, že by nič neurobilo v pro-
spech našich členov. Naopak, 
šta tu tári Ján Tužinský a Pavol 
Janík majú za sebou kus činoro-
dej práce. Prichodí im poďakovať 
za všetko dobré, čo urobili v po-
čiatkoch svojho pôsobenia na čele 
Spolku. Lenže neskôr sa nevyhli 
typicky ľudskej nástrahe – rutine, 
zvoľneniu tempa, sebauspoko-
jeniu – „namočilo“ ich do toho 
niekoľkonásobné vzájomné strie-
danie sa vo vedúcich spolkových 
funkciách a hladkanie sa. Napo-
kon podľahli známej newtonov-
skej mantre: sadnem si pod jab-
loň, jablko mi padne na hlavu 
a ja vymyslím vesmírnu gravitá-
ciu. Ostatne, upozorňoval na to už 
Seneca: „Keď naši predkovia zru-
šili monarchiu a nastolili republi-
ku, veľmi dobre si uvedomovali 
ľudské slabosti a nedostatky. Ne-
ustanovili jedného konzula, aby 
nám vládol jeden rok, ale dvoch, 
aby jeden dozeral na prechmaty 
toho druhého. V tomto spoloč-
nom vládnutí sa spoločne strieda-
li pri moci. Mesiac vládol jeden 
a mesiac ten druhý. A kým jeden 
z nich vládol, jeho kolega mal 
právo zrušiť všetky jeho rozhod-
nutia. A po roku nemohol byť ani 
jeden z konzulov znovu zvolený.“

Nuž o tom všetkom, ale 
aj o inom bolo naše spisovateľské 
snemovanie. O ďalšom smerovaní 

Pokračovanie na s. 2 èèè

týždenníka: Otvorený list štatutárom a Fakty o ich konaní. 
Obidva texty uverejnil internetový časopis Slovo. Upozorňu-
jeme, že správa tajomníka SSS Pavla Janíka bola publiko-
vaná v minulom čísle.

Pohľad na účastníkov členského zhromaždenia.Voľby orgánov Spolku slovenských spisovateľov. 
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Z poZvánok
� Galéria mesta Bratislavy,  Mirbachov palác: Kata

rína Vavrová – vyznanie môjmu otcovi. Otvorené denne 
okrem pondelka od 11.00 do 18.00 hod.  Výstava potrvá 
do 1. septembra 2013.

� Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác (Panská 
19). Rudolf Uher: Sochy z rokov 1975 – 1986. Výstava 
bude otvorená od 26. júna do 8. septembra 2013. 

� Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác (Panská 
19). Robert Brun: Portfólio 2008 – 2013. Výstava potrvá 
od 18. júna do 8. septembra 2013. 

�	 Čítajme	 slovenskú	 literatúru.	 Prezentácia	 kniž
ných	 noviniek	 za	 účasti	 autorov	 spojená	 s	 komornými	
koncertmi.	Letná	čitáreň		U	červeného	raka	(Michalská	
26): Tomáš Berka, Ján Bahna: Víly nad Bratislavou, mo
deruje Dado Nagy. Operné árie v podaní: Aleš Janiga, 
Kristína	 Vylíčilová,	 Radoslava	 Mičová,	 Maroš	 Klátik	
(utorok, 2. júla 2013 o 18.00 hod.).

�	 XXIV.	Cyrilo-metodské	dni	v	Terchovej	v	dňoch	
4.	 –	 7.	 júla	 2013.	 Venované	 1	 150.výročiu	 príchodu	
sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 

� Pisztoryho palác (Štefánikova 25, Bratislava). Vý
stava	Pekná	maľba	2.	Potrvá	do	26.	júla	2013,	otvorené	
streda	až	nedeľa	od	11.00	do	19.00	hod.

�	 Dňa	 13.	 júla	 sa	 uskutoční	 štvrtý	 ročník	 výstupu	
na najvyšší vrch pohoria Matra, na Modravú horu. Podu
jatie nadväzuje na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Matra patrí 
do trojvršia na našom štátnom znaku: Tatra – Matra – Fatra. 

� Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na otvo
renie	výstavy	Sv.	Cyril		a	Metod	–	reflexia	dejín	v	umení	
(20. júna 2013 o 17.00 hod.).

� Múzeum mincí a medailí Kremnica pozýva 
na	 výstavu	 Žiaci	 profesora	 R.	 Pribiša	 k	 100.	 výročiu	
jeho	narodenia.	Vystavujú	A.	Vika,	A.	Ilečko,	J.	Rusňák,	
M.	 Polonský,	 M.	 Jančovič	 a	 ďalší.	 Súčasťou	 výstavy	
je	memoriálna	expozícia	diel	profesora	R.	Pribiša.

� Dom kultúry v liptovskom Hrádku organizu
je	 22.	 júna	 3.	 ročník	 	 medzinárodnej	 tanečnej	 súťaže	
s hviezdnym obsadením v porote a atraktívnymi cenami. 
Podujatie	sľubuje	špičkové	výkony	najlepších	tanečníkov.

� Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zám
koch: výstava Dorota Sadovská – národná identita. Otvo
rené	utorok	až	piatok	od	8.00	do	17.00	hod.	V	sobotu	
od 9.00 do 15.00 hod. Výstava potrvá do 13. júla 2013.  

� Tatranská galéria v Poprade: Ohlas a odkaz 
sv. Cyrila a Metoda v tvorbe rodiny Andreja Rudavského. 
Vernisáž	sa	uskutoční	27.	júna	o	17.00	hod.	

Autorom fotografií z Členského zhromaždenia 
SSS je Štefan Cifra.

Ceny Literárneho fondu za rok 2012
Cena LF za pôvodnú slovenskú 
literárnu tvorbu:
Porota cenu neudelila.
Cena Ivana Kraska:
Tomáš Ulej za zbierku aforizmov 
a epigramov pod názvom 
Ale (KK BAGALA).
Cena Imre Madácha:
– za pôvodné dielo v maďarskom 
jazyku:
Árpád Tözsér za básnickú zbierku 
Fél nóta – Pol piesne (KALLIGRAM).
– za preklad zo slovenčiny 
do maďarčiny:
Porota cenu neudelila. 
Cena Ivana Franka:
– za pôvodné dielo v ukrajinskom 
jazyku:
Jozef Zbihlej za básnickú zbierku 
Vosmyj deň v tyžni – Ôsmy deň v týždni 
(CUPER).
Ivan Jackanin za preklad diela 
Jozef Banáš: Zona natchnennja – 
 Zóna nadšenia (TIMPANI).
Prémie za literárnu tvorbu:
V rámci Ceny LF za pôvodnú 
slovenskú literárnu tvorbu:
– v kategórii poézia:
Ivica Ruttkayová za básnickú zbierku 
Hadia žena (F.R.&G).
Ján Gavura za básnickú zbierku 
Besa (MODRÝ PETER).
– V kategórii próza:
Anton	Baláž	za	román	
Prehovor, Ezechiel! (LIC).
Jana	Beňová	za	prózu	
Preč! Preč! (MARENČIN PT).
Etela Farkašová za prózu 
Pláne približne zapamätaného (VSSS).
– V kategórii literárna veda:
Andrea Bokníková za dielo 
Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 
20. storočia I a II (UK).
– V kategórii esej:
Ján Buzássy za dielo 
Neužitočný strom (MODRÝ PETER).
V rámci Ceny Ivana Kraska:
Ján	Púček	za	prózu	
Kameň v kameni (F.R.&G).
V rámci Ceny Imre Madácha:
Lajos Grendel za dielo 
Távol a szerelem – Ďaleko je láska 
(KALLIGRAM).
Zoltán Szási za dielo 
Kilátó – Vyhliadka (KALLIGRAM).

V rámci Ceny Ivana Franka:
Vasiľ	Dacej	za	román	
Modeli – Modely (SUSS).
Nadežda	Varcholová	za	novelu	
Mucha – Mucha (SUSS).

Jubilujúci spisovatelia
SSS v júli 2013

4. 7. 1948 – Peter Valo  (65)
4.	7.	1948	–	Miloš	Brnčal		 (65)
13. 7. 1963 – Igor Molitor  (50)
16. 7.1958 – Robert Hakala  (55)
21.	7.	1943	–	Ján	Jankovič		 (70)
31. 7. 1933 – Ján Dekan  (80)

Srdečne blahoželáme!

Pán minister, prepáčte,
nesúhlasíme s vami!
V	minulých	 dňoch	 upozornili	 slovenskí	 vý

tvarníci ministra kultúry na prípady nezodpoved
ného	správania	sa	spoločnosti	voči		dielam,	ktoré	
sú	súčasťou	mestského	priestoru	alebo	architek
túry.	Odpoveďou	bolo,	že	problém	vyriešia	nové	
zákony,	ktoré	by	mali	platiť	približne	o	dva	roky.	
Keďže	 ide	 o	 závažný	 a	 opakujúci	 sa	 problém,	
prinášame reakciu našej umeleckej obce: 

Posledné dni sa v oblasti kultúry zasa obja
vili	závažné	alarmujúce	zvesti.	Verejnosť	pobú
rila najmä správa o neobvyklom úmrtí výtvar
ného diela – keramického reliéfu Brestový list 
od	manželov	Galkovcov,	ktoré	údajne	prekážalo	
v prestavbe hypermarketu TESCO. Prednedáv
nom	zdemoloval	bager	sochu	prof.	J.	Jankoviča	
Čas.	Monumentálnu	plastiku,	ktorá	nikomu	ne
prekážala,	 ani	 pripravovanej	 novostavbe.	 Veľ
koobchodná	 firma	 sa	 však	 zachovala	 v	 tomto	
prípade	veľkoryso	a	na	podnet	prof.	J.	Jankoviča	
financovala	 historicky	 prvý	 Súpis	 sochárskych	
diel	 na	 území	 veľkej	 Bratislavy	 od	 roku	 1945	
do roku 2012, ktorý je ojedinelým kultúrnym po
činom	a	potreboval	by	to	každý	kraj.

Oddýchli sme si, lebo sme si naivne mys
leli,	 že	 spomínaný	 súpis	 bude	 pre	 majiteľov,	
projektantov, stavebné úrady, majstrov, stavbá
rov	 i	 aktív	nych	 zásobovačov	 zberných	 surovín	
mementom:	Socha	je	živé	dielo,	vzácne,	aj	dra
hé, a je tu pre nás, pre povznesenie, skrášlenie 
a	 skultúrnenie	 prostredia,	 pre	 ľudí,	 kráčajúcich	
ulicami, pre návštevníkov parkov, divadiel, 
koncertných	 siení	 a	 spoločenských	 sál,	 pre	 zá
kazníkov obchodov, je tu jednoducho pre nás 
všetkých. Do vašej právomoci, pán minister, 
patrí aj umenie, teda i ochrana sôch, tak ako patrí 
do	 starostlivosti	 lekárov	 naše	 zdravie	 a	 život.	
Starajme sa teda svorne o ne neodkladne a dô
sledne,	nedovoľme	z	nich	robiť	choré	skulptúry	
alebo	živé	mŕtvoly.	Keramický	 reliéf	manželov	
Galkovcov	sa	už	stal	takou	živou	a	pochovanou	
mŕtvolou.	 Navždy.	 Napriek	 nezvratnej	 logike	
dejín	a	súdnosti,	že	sochy	majú	žiť	a	nie	hynúť.	
Veď	sú	nenahraditeľným	dokumentom	o	kultúre	
a vyspelosti národa. Alebo aj o jeho barbarstve. 
Preto	sme	si	dovolili	vás	na	túto	závažnú	proble
matiku	naliehavo	upozorniť.

Vo	 svojej	 odpovedi	 publikovanej	 v	 tlači	 ste	
spojili ochranu sôch s novelou autorského a sta
vebného	 zákona.	To	 je,	 nazdávame	 sa,	 zbytoč
ný	 dvojročný	 odklad.	 Nie	 sme	 spokojní	 ani	
s vašim vysvetlením kolapsovej situácie. Sme 
presvedčení,	 že	konať	 treba	hneď,	 tak	ako,	po
vedzme, v prípade novely zákona o Ústavnom 
súde, dokonca rýchlejšie, lebo škody na kultúre 
sú	nielen	väčšie,	ale	aj	nenahraditeľné.	Zamlču
je	 sa,	 že	v	posledných	 rokoch	nenávratne	padli	
do	večnosti	sochy	ďalších	veľkých	slovenských	
autorov:	 Arpáda	 Račka,	 Andreja	 Rudavského,	
Kláry	 Patakiovej	 a	 mnohých	 ďalších	 význam
ných	autorov,	mnohé	iné	sa	nivočia,	o	inom	diele	
sa	 viedli	 škandalózne	 diletantské	 spory,	 ďalšie	
chceli	 nejakí	 samozvanci	 svojvoľne	 nahradiť...	
Zastavme ich, bratia, hovorí sa v našej hymne. 
Skutočne	 zastavme	 ničiteľov	 umeleckých	 diel,	
hanebnú kultúrnu devastáciu Slovenska, ktorú 
signalizuje	 už	 vari	 každý	 náš	 okres.	 Konajme.	
Keď	je	pacient	v	mdlobách,	poskytnú	mu	ihneď	
aspoň	umelé	dýchanie,	keď	je	chorá	časť	kultúry,	
treba	jej	rovnako	neodkladne	poskytnúť	prvú	po
moc	a	nenechať	ju	pustošiť	ďalšie	roky.

Pán	 minister,	 dovolíme	 si	 vás	 upozorniť,	
že	okrem	autorského	a	stavebného	zákona	platí	
aj	trestný	zákon.	Vzťahuje	sa	práve	na	takéto	prí
pady	závažného	poškodzovania	cudzej	i	vlastnej	
veci	mimoriadnej	hodnoty,	pričom	za	to	zodpo
vedajú vlastníci, architekti, stavebné úrady aj sa
motní stavbári. Ak by to na nápravu bolo málo, 
stačí	do	zákona	49/2002	Z.	z.	zaradiť	aj	sochár
ske a výtvarné diela.

Učíme	 sa	 chrániť	 stromy,	 domáce	 i	 lesné	
zvieratá,	čo	 je	múdre	a	správne,	 lebo	 je	 to	pre
jav humanizmu. Trestnými sankciami chránime 
odpadové	 kovy	 a	 rozličné	 druhotné	 suroviny,	
ovzdušie	 a	 životné	 prostredie.	 Je	 to	 nevyhnut
nosť	civilizačného	procesu.	Naučme	sa,	vážený	
pán	minister,	podobne	chrániť	aj	nenahraditeľné	
kultúrne hodnoty. Nie o dva roky, ako uvádzate 
vo	 svojej	 odpovedi.	Nie,	 prosím.	Hneď.	Teraz.	
Lebo	je	najvyšší	čas.	A	sú	nenahraditeľné!

List	 podpísali	 	 sochár	 prof.	 Jozef	 Jankovič,	
právnik	a	publicista	Anton	Blaha,	spisovateľ		An
ton	Hykisch,	novinár	Ján	Čomaj		a	ďalšie	osob
nosti, najmä z oblasti výtvarného umenia.  

Spolku	 rozhodli	 tí	 najpovolanejší	 –	 členovia,	
členské	 zhromaždenie.	 Nie	 náhodou	 zvolili	
za	čestných	predsedov	významných	a	aj	v	za
hraničí	uznávaných	spisovateľov	Petra	Jaroša	
a Jaroslava Rezníka (ide o posilnenie spolo
čenského	postavenia	našej	organizácie	vo	ve
rejnosti	a	vo	vzťahu	k	zahraničiu).	Výkonným	
predsedom	 sa	 stal	Miroslav	Bielik,	 pomáhať	
mu bude výrazne obmenené predstavenstvo. 
Snem v uznesení zaviazal vedenie Spolku pri
navrátiť	budovu	spisovateľskej	obci,	zachovať	
Klub	 spisovateľov,	 hľadať	 možnosť	 zriadiť	
kníhkupectvo predávajúce pôvodnú slovenskú 
literatúru,	 novelizovať	 stanovy,	 vyzvať	 všet
kých,	ktorí	boli	nútení	odísť	alebo	sami	odišli	
z	našej	organizácie,	aby	sa	vrátili	späť	–	týmto	
úvodníkom	to	aj	robíme	–,	aktivizovať	členskú	
základňu	a	pritiahnuť	k	zväzovej	činnosti	mla
dých	spisovateľov.

Nové predstavenstvo menovalo za tajom
níka	 SSS	 Jána	 Tazberíka.	 Zároveň	 vytvorilo	
pracovné	 komisie:	 ekonomickú,	 pre	 členské	
a sociálne otázky, pre novelizáciu stanov, 
pre	vzťahy	so	slovenskými	spisovateľmi	žijúci
mi	v	zahraničí;	uložilo	pripraviť	novú	koncep
ciu	Literárneho	týždenníka	(má	byť	predlože
ná na septembrové predstavenstvo). Menovalo 
novú	 redakčnú	 radu	 Literárneho	 týždenníka	
na	čele	Jaroslavom	Rezníkom.	Odporučilo	vy
tvoriť	 pri	 vydavateľstve	 SSS	 dozornú	 radu	
a za jej predsedu nominovalo Petra Jaroša.

Predstavenstvo	ma	poverilo	ako	člena	 re
dakčnej	rady	zostaviť	a	zredigovať	jednotlivé	
vydania	Literárneho	týždenníka	až	do	meno
vania	nového	šéfredaktora.	Pomáhať	mi	bude	
člen	redakčnej	rady	Štefan	Cifra.

Držte	nám	palce.	Do	spolupráce	na	Literár
nom	týždenníku	voláme	všetkých	bez	rozdie
lu,	aj	tých,	čo	boli	doteraz	na	„čiernej	listine“.	
Radi	uverejníme	každý	zaujímavý	materiál.

PAVOL DINKA
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Minister kultúry na premiére 
pôvodného slovenského muzikálu 
Prekliaty básnik

Minister	 kultúry	 Marek	 Maďarič	 sa	 v	 piatok	
7.	júna	2013	vo	Zvolene	zúčastnil	na	premiére	pô
vodného slovenského muzikálu Prekliaty básnik, 
ktorý	 otvoril	 40.	 ročník	 festivalu	 Zámocké	 hry	
zvolenské (ZHZ). 

Marek	 Maďarič	 je	 autorom	 libreta	 a	 textov	
k muzikálu, hudbu skomponoval Henrich Leško 
(okrem iných diel napríklad autor hudby k muzi
kálu	Báthoryčka).	Muzikál	v	réžii		Martina	Kákoša	
(režisér	 ďalších	 veľkých	 muzikálových	 projek
tov	ako	Báthoryčka,	František	z	Assisi,	Quovadis	
a iné) naštudovali herci zvolenského Divadla Joze
fa Gregora Tajovského.

Muzikál Prekliaty básnik je o najznámejšom 
francúzskom stredovekom básnikovi Francoisovi
Villonovi.	 „Bol	 to	Martin	Kákoš,	 ktorý	 za	mnou	
prišiel	a	povedal	mi,	že	si	vypočul	moju	rozhlasovú	
hru	o	Villonovi	a	že	by	to	bola	dobrá	téma	pre	mu
zikál.	Bola	to	pre	mňa	výzva,	aj	keď	som	chvíľu	vá
hal.	Pretože	rozhlasová	hra	je	niečo	celkom	iné,	je	
realistickejšia, celá o dialógoch, v muzikáli sú tieto 
dialógové,	činoherné	zložky	redukované	a	naopak,	
väčší	 priestor	 dostávajú	 spievané	 časti.	 Celkovo	
ide	o	väčšiu	 štylizáciu.	A	napokon,	prvýkrát	 som	
písal	texty	piesní	v	takomto	rozsahu.	Pustil	som	sa	
však	do	toho	v	období	po	štvorročnom	ministrova
ní, po volebnej kampani a bol som sám prekvape
ný,	aké	potešenie	mi	písanie	prinášalo,“	zhodnotil	
priebeh	tvorby	muzikálu	Marek	Maďarič.

Muzikál	Prekliaty	básnik	si	môžu	diváci	v	rám
ci	Zámockých	hier	zvolenských	pozrieť	ešte	dnes	
(pondelok	 10.	 júna)	 a	 zajtra,	 v	 ďalšej	 divadelnej	
sezóne	2013/2014	sa	bude	hrať	v	rámci	repertoáru	
DJGT vo Zvolene.

ZA TOMášOM šTrAuSSOM
Dňa	28.	mája	zomrel	prof.	Dr.	Tomáš	Štrauss	vo	veku	82	rokov.	Zložitá	

osobnosť	 sa	prejavovala	netradične	a	vždy	nečakane.	V	posledné	popolud
nie	života	šiel	po	vlastných	nohách	na	CT	a	mladý	ošetrovateľ,	ktorý	poznal	
jeho	stav,	to	charakterizoval:	„Statočný	a	silný	chlap.“	V	to	posledné	popolud
nie	žartoval	so	sestričkami,	vybavil	väčšinu	telefonátov,	ktoré	boli	potrebné	
pre	chod	jeho	domácnosti	a	trápilo	ho,	že	sa	nevedel	dovolať	do	Košíc,	odkiaľ	
mala	na	druhý	deň	prísť	košická	TV	nakrútiť	s	ním	rozhovor,	vraj	aby	prišli,	
až	keď	sa	vráti	z	nemocnice.	Sám	veril,	tak	ako	my,	že	sa	vráti,	pretože	stav	
žalúdka,	ktorý	mal,	sa	v	posledných	rokoch	opakoval	niekoľkokrát.	Tentoraz	
bol,	žiaľ,	posledný.

Tomáš	Štrauss	bol	tak,	ako	sme	ho	v	tejto	poslednej	situácii	opísali,	veľmi	
zodpovedný	človek,	najmä	zodpovedný	a	verný	sám	sebe	a	svojmu	presvedčeniu,	že	človek	má	na	tomto	
svete	isté	poslanie:	vážne	a	kriticky	uvažovať	nad	politickou	situáciou,	kritickej	reflexii	podrobiť	procesy	
spoločensko-politické,	no	aj	odborno-kunsthistorické.

Trápilo	ho,	že	napriek	existencii	samizdatov,	v	ktorých	jasne	vidno	dátumy,	ktoré	dokumentujú	 jeho	
prvenstvo  a geniálne postrehy, sú zle uvedené v najnovších kunsthistorických prácach, ktoré zanedbali 
archívne	podklady.	Máme	na	mysli	samizdat	Slovenský	variant	moderny	(1978	–	1979!)	.	Je	to	mimoriadny	
počin	a	jeden	z	hlavných	referenčných	bodov	pri	skúmaní	akčného,	konceptuálneho	a	vôbec	alternatívneho	
či	neoficiálneho	umenia,	resp.	umenia	mimo	inštitúcií,	ktoré	sa	nemohlo	počas	komunizmu	skúmať.

Jeho	dizertačná	práca	Umelecké	myslenie	(1962),	ktorá	vznikala	na	štúdiách	v	Prahe	a	 jej	časti	boli	
pred	knižným	publikovaním	známe	a	publikované,	zdôrazňovala	uprostred	kolektivizmu	a	schematizmu	
päťdesiatych	rokov	jedinečnosť	umelca	a	jeho	tvorby.	Spomenúť	treba	jeho	kontakty	s	moskovskými	kon
ceptualistami a v tej súvislosti aj jeho charakteristiku vo FAZ, ktorú tam k jeho jubileu publikoval vynikajúci 
nemecký publicista Edward Bokom, ktorý o Tomášovi Straussovi hovorí ako o najlepšom znalcovi východ
ného umenia v Nemecku.

Kniha	Umenie	dnes	(1969)	prináša	konexie	slovenského	umenia	so	svetovým	umením	a	stavia	našich	
umelcov	na	úroveň,	ktorá	im	prináleží.	Jeden	príklad	za	všetky	ostatné:	bol	to	práve	Štrauss,	ktorý	položil	
vedľa	 seba	obraz	Antona	 Jasuscha	a	 Jacsona	Pollocka,	 aby	 jasne	bolo	vidno	podobu	a	 súvislosť	dvoch	
výtvarných	prejavov,	no	navyše	upozornil	na	to,	že	Anton	Jasusch	obraz	namaľoval	o	mnoho	rokov	skôr.	
Sedával	celé	dni	za	svojím	PC	a	pracoval.	Vydával	v	poslednom	čase	jednu	knihu	za	druhou,	s	precíznosťou	
jemu	vlastnou	cizeloval	myšlienky,	dopĺňal	texty...	

Bol	však	nielen	pracovitý,	ale	aj	geniálny	mysliteľ.	Práca	ho	držala	pri	živote,	jej	venoval	všetok	svoj	
voľný	čas.	

Bude	nám	chýbať.	Jeho	nekonvenčné	myslenie,	jeho	skeptický	humor,	veľkorysosť,	schopnosť	povedať	
pravdu	a	presné	komentáre,	bystré	a	všetko	vidiace	oči.

MárIA BáTOrOVá 

Podnájomníci vo vlastnej budove
so zámerom vysťahovať sa z nej
 

Budova – sídlo Spolku slovenských spiso
vateľov,	 jeho	 vydavateľstva,	 časopisov	 Literár
ny	 týždenník	a	Dotyky,	 a	Asociácie	organizácií	
spisovateľov	 Slovenska	 (ASS)	 na	 Laurinskej	
ulici	 č.	 2	 v	 Bratislave,	 ktorú	 prenajal	 štatutár	
Spolku SSS – jeho tajomník Pavol Janík so sú
hlasom	predsedu	Spolku	SSS	Jánom	Tužinským	
spolu so štatutárom Asociácie organizácií spiso
vateľov	Slovenska	firme	Arthur,	s.	r.	o.	Zmluvu	
o	veľkoplošnom	prenájme	celej	budovy	na	10	+	
5	x	5	 rokov,	 t.	 j.	 na	35	 rokov,	podpísal	 štatutár	
Spolku	 SSS	 napriek	 ukončeniu	 funkčného	 ob
dobia volených orgánov Spolku, bez vedomia 
a	 súhlasu	 Členského	 zhromaždenia	 SSS	 a	 bez	
informovania	 členov	 Spolku	 prostredníctvom	
Li	terárneho	 týždenníka	 či	 iných	médií.	Zmluva	
garantuje	 firme	Arthur,	 s.	 r.	 o.,	 predkupné	 prá
vo	na	budovu,	ba	aj	možnosť	postúpiť	ju	na	tre
tiu stranu a zaväzuje SSS a AOSS hypotekárne 
zastaviť	 budovu	 na	 ručenie	 investície	 nájomcu	
Arthur, s. r. o., pri jej prestavbe a rekonštrukcii. 
Priestory	 pre	 Spolok	 slovenských	 spisovateľov	
a	 jeho	 účelové	 zariadenia	 si	 po	 dohode	 s	 fir
mou Arthur, s. r. o., štatutári SSS naplánovali 
umiestniť	 v	 náhradných	 priestoroch	 s	 plochou	
60 m2 za 10.000 eur na rok, resp. v dvoch štvo
rizbových bytoch mimo centra v bratislavskej 
Petržalke.	 Vďaka	 uvedenému	 prenájmu	 pripra
vili	slovenských	spisovateľov	aj	o	jedno	z	mála	
kníhkupectiev na Slovensku, ktoré predávalo 
primárne pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, 
a	taktiež,	ako	sa	zdá,	aj	o	Klub	spisovateľov.


