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Dňa 13. decembra 2013 si členovia Spolku slovenských spisovateľov 
a pozvaní hostia pripomenuli tri významné výročia – ustanovenie Spolku slo-
venských spisovateľov, 25. výročie vzniku časopisu SSS Literárny týždenník 
a časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky.

Budmerickému stretnutiu predchádzalo prijatie vedúcich predstaviteľov 
SSS, všetkých členov jeho predstavenstva a kontrolnej komisie prezidentom 
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom, ktorý je aj čestným členom SSS, 
v stredu 11. decembra v prezidentskom paláci v Bratislave. 

V slávnostnej atmosfére podujatia v Budmericiach, ktoré otvoril predseda 
SSS Miroslav Bielik, odzneli po štátnej hymne viaceré pozdravy oceňujúce 
význam a poslanie slovenských spisovateľov v dávnej i nedávnej histórii Slo-
venska, pozitívneho pôsobenia najstaršej spisovateľskej organizácie v sloven-
skom spoločenstve a osobitne aj zástoj Literárneho týždenníka a spisovateľ-
ského stavu SSS v pomenúvaní a šírení autentických hodnôt spoluvytvára-
júcich slovenskú kultúru a obohacujúcich celú spoločnosť, ako aj v podpore 
vzniku Slovenskej republiky a jej prvých rokoch existencie.

Zdravicu zhromaždeniu zaslal emeritný biskup nitrianskeho biskupstva kar-
dinál Ján Chryzostom Korec i súčasný biskup Mons. Viliam Judák, exprezident 
Slovenskej republiky a člen SSS Rudolf Schuster, predsedníčka Matice slo-
venskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová s predstaviteľmi slovenských 
spisovateľov z Vojvodiny, čestný predseda Združenia slovanskej vzájomnosti 

Jozef Mravík, prezident Slovenského centra PEN Ladislav Volko a predseda 
Žilinského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Juraj Blanár. V mene obce 
Budmerice účastníkov stretnutia privítal jej starosta Jozef Savkuliak.

Zhromaždenie pozdravili ako jeho hostia: z poverenia prezidenta SR ve-
dúci jeho kancelárie Ján Šoth, ktorý predniesol pozdravný list prezidenta, 
a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, dlhoročný 
člen SSS. O programoch inštitúcie a možnostiach spolupráce informovala ria-
diteľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová a predseda rady 
Literárneho fondu Oto Kořínek.

Záujem širšej spolupráce ponúkli aj predsedovia Svetového združenia Slo-
vákov v zahraničí Vladimír Skalský a Únie slovenských spisovateľov a umel-
cov v zahraničí J. M. Rydlo. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč infor-
moval o zámeroch inštitúcie na rok 2014 s prísľubom spolupráce so SSS. 

Za partnerské spisovateľské organizácie sa prihovoril predseda Asociácie 
organizácií spisovateľov Slovenska Ľubomír Belák. 

Spisovatelia v pracovnej časti programu hodnotili 90-ročnú históriu SSS, 
ktorú zaznamenalo aj mimoriadne číslo Literárneho týždenníka, pomenúvali 
však aj jeho súčasné úlohy a problémy, ako aj zámery a ciele vyplývajúce naj-
mä z ostatného členského zhromaždenia SSS z 28. mája 2013. 

Na záver stretnutia jeho účastníci prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom de-
klarovali vnímanie postavenia, poslania a úlohy SSS v súčasnej spoločnosti.

BuDmERIcKÝ DEň
Slávnostné zhromaždenie k 90. výročiu ustanovenia Spolku slovenských 
spisovateľov, 25. výročiu vzniku Literárneho týždenníka a Dotykov

Vyhlásenie Spolku slovenských spisovateľov 
pri príležitosti 90. výročia jeho ustanovenia
Slovenskí spisovatelia, ktorí sa stretli 13. decembra 2013 v Budmeri-

ciach, spoločne vyhlasujú, že si ctia pamiatku a dielo osnovateľov a po-
kračovateľov nášho združenia, časom overené hodnoty významných 
slovenských spisovateľov 20. storočia a sú odhodlaní nadväzovať na ich 
ideovo-umelecký a morálny odkaz a obraňovať nenahraditeľné hodnoty 
demokracie.

Pôvodná slovenská literatúra sa svojimi hodnotami čoraz väčšmi včle-
ňuje do medzinárodného kontextu, hoci, a to treba zdôrazniť, podmienky 
na jej tvorbu a prezentáciu zaostávajú za vyspelými štátmi vo svete. Pri-
vítali by sme primeranejšiu podporu tvorby, osobitne pri formovaní no-
vých generačných zoskupení, ale takisto pri šírení našej literatúry doma 
i v zahraničí. Opätovne pripomíname požiadavku prijať zákon o knihe 
a spružniť knižnú distribúciu pôvodnej slovenskej tvorby s osobitným 
zreteľom na knižnice, školy a ďalšie kultúrne zariadenia. Nezanedbateľ-
ným je aj sociálny aspekt postavenia spisovateľa v dnešnej spoločnosti 
vzhľadom na to, že výsledky tvorivého literárneho procesu sa nedoceňujú 
najmä v porovnaní s inými umeleckými žánrami, tobôž v medzinárod-
ných reláciách.

Ohradzujeme sa proti narastajúcemu zneužívaniu demokratických 
princípov správy vecí verejných na neoprávnené a nemorálne obohaco-

vanie jednotlivcov i skupín a parazitovanie na majetku štátu, samospráv-
nych krajov, miest a obcí, vrátane finančných fondov Európskej únie. 
Sami, súc poučení zo zhubných následkov porušenia právnych a morál-
nych noriem v našich spisovateľských združeniach v súvislosti s kauzou 
sídelnej budovy v Bratislave, vyhlasujeme, že budeme ostražitejší, ale aj 
prezieravejší k akýmkoľvek prejavom nerešpektovania zásad práva, eti-
ky a manipulácie verejnej mienky. Prislúcha nám právo slobodne tvoriť 
i povinnosť pranierovať všetky spoločenské neduhy, rozvrat základných 
ľudských a umeleckých hodnôt, myslenia aj cítenia samotného človeka 
v prvých decéniach 21. storočia. Spisovateľom nikto nesníme z pliec po-
slanie byť sprievodcom pravdy, lásky, ľudského pokroku a porozumenia.

Spolok slovenských spisovateľov chápeme ako dobrovoľnú, nezávislú 
stavovskú organizáciu slovenských spisovateľov bez ohľadu na ich ume-
leckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnú prís-
lušnosť otvorenú všetkým slovenským tvorcom a spolupracujúcu s inými 
spisovateľskými a umeleckými združeniami i kultúrnymi ustanovizňami. 
Deväťdesiate výročie ustanovenia SSS pokladáme za sviatok a povzbude-
nie všetkých spisovateľov SR a slovenských autorov žijúcich v zahraničí; 
pri tejto príležitosti aj ich kolegiálne pozdravujeme a nabádame k pria-
teľskej kooperácii a súdržnosti pri presadzovaní slovenskej literatúry.

PRIPRAVUJEME
Rozhovor s básnikom 
Štefanom Moravčíkom

Gabriela Rothmayerová:
Hocikto môže byť úspešný.
Hocikto, nie každý
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