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SERVIS/LITERATúRA

Z ČINNOSTI SSS ZA OBDOBIE 
JúN 2013 Až MÁJ 2014

PRÍLOHA SPOLKU SLOVENSKýCH SPISOVATEĽOV K ČLENSKÉMU ZHROMAŽDENIU 28. MÁJA 2014 V TRNAVE

Podpora mladej literatúry 
a literárne súťaže

Spolok  slovenských  spisovateľov  venoval 
starostlivosti  o  mladú  slovenskú  literárnu  tvorbu 
a  podpore  jej  rozvoja  systematickú  pozornosť. 
V gravitačnom centre týchto rozvojových procesov 
sa nachádza časopis pre mladú literatúru a umenie 
Dotyky  so svojím vkladom do prezentácie aj  lite-
rárnokritickej  reflexie  mladej  literatúry.  V  tejto 
oblasti bol SSS spoluusporiadateľom významných 
celoslovenských  podujatí  v  oblasti  mladej  litera-
túry,  kde  sa  SSS  zúčastnil  na  odbornej  garancii 
a  jeho  zástupcovia  na  hodnotení  i  vyhlásení  vý-
sledkov súťaže:
*  17. ročník autorskej súťaže LITERÁRNA SE-
NICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2013 dňa 
5. 12 2013 – usporiadanej so Záhorskou knižnicou 
v Senici a Národným osvetovým centrom – pre au-
torov,  ktorí  doposiaľ  knižne  nepublikovali,  s  ka-
tegóriami poézia, próza, reportáž, cestopis, drama-
tický útvar; súčasťou súťaže, do ktorej 221 autorov 
poslalo vyše 530 prác, bol rozborový seminár.
*  45.  ročník  celoslovenskej  literárnej  súťaže 
JAŠÍKOVE KYSUCE 2013 – usporiadanej od 2. 
do  6.  12.  2013  v  Čadci  s  Kysuckou  knižnicou 
v  Čadci,  Žilinským  samosprávnym  krajom,  Lite-
rárnym  fondom  a Kysuckou  kultúrnou  nadáciou; 
po  vyhodnotení  uviedli  do  života  publikáciu  čle-
na SSS Jána Čomaja Múrom proti hlave venovanú 
100. nedožitým narodeninám Jozefa Hnitku a sprí-
stupnili izbu J. Hnitku;
*  5.  ročník  celoštátnej  súťaže mladých  autorov 
CENA RUDA FABRYHO s vyhlásením výsledkov 
dňa 13. 12. 2013 v Kultúrnom dome v Budmeri-
ciach – usporiadanej s Národným osvetovým cen-
trom, Literárnym  informačným centrom a Obcou 
Budmerice.

SSS v zastúpení banskobystrickej odbočky patrí 
k tradičným spoluusporiadateľom prehliadky záuj-
movej  umeleckej  činnosti  pedagogických  zamest-
nancov CHALUPKOVO BREZNO, ktorá sa konala 
11. – 13. októbra 2013 v Brezne – okrem hlavných 
garantov – Ministerstva školstva SR a mesta Brez-
no, ako aj LITERÁRNEJ BANSKEJ BYSTRICE, 
ktorej XVIII.  ročník v dňoch 31. 3. až 4. 4. 2014  
bol venovaný pamiatke Mikuláša Kováča; na podu-
jatí sa zúčastnil aj predseda SSS M. Belik.

90. výročie SSS, 25. výročie 
Literárneho týždenníka a Dotykov

Pri  príležitosti  ustanovenia SSS  ako  našej  naj-
staršej slovenskej spisovateľskej organizácie, ale aj 
výročí  jeho časopisov Literárny týždenník a Doty-
ky, nové vedenie SSS usporiadalo slávnostné a zá-
roveň  pracovné  podujatie  BUDMERICKÝ  DEŇ 
SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV dňa 
13.  12.  2013  v Kultúrnom dome  v Budmericiach. 
Zhromaždenie sa konalo pod záštitou prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča, čestného člena SSS, ktorý pri-
jal  vedúcich  predstaviteľov  SSS,  všetkých  členov 
jeho  predstavenstva  a  kontrolnej  komisie  11.  12. 
v prezidentskom paláci v Bratislave. Zdravicu pod-
ujatiu  zaslal  emeritný  biskup  nitrianskeho  biskup-
stva J. Ch. kardinál Korec i súčasný biskup Mons. 
V.  Judák,  exprezident SR  a  člen SSS R. Schuster, 
predsedníčka MS v Srbsku K. Melegová-Melichová 
s  predstaviteľmi  slovenských  spisovateľov  z  Voj-
vodiny, čestný predseda Združenia slovanskej vzá-
jomnosti  J. Mravík,  prezident  Slovenského  centra 
PEN L. Volko a predseda Žilinského samosprávne-
ho kraja a poslanec NR SR J. Blanár. V mene obce 
Budmerice účastníkov stretnutia privítal jej starosta 
J. Savkuliak. Podujatia sa zúčastnili viacerí význam-
ní hostia – z poverenia prezidenta SR vedúci  jeho 
kancelárie  Ján  Šoth,  ktorý  predniesol  pozdravný 
list prezidenta, a minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR D. Čaplovič, dlhoročný člen SSS, pred-
seda Svetového združenia Slovákov v zahraničí V. 
Skalský a predseda Únie slovenských spisovateľov 
a umelcov v zahraničí J. M. Rydlo a predseda Mati-
ce slovenskej M. Tkáč. Za inštitúcie sa na stretnutí 
zúčastnili riaditeľka Literárneho informačného cen-
tra M. Vallová a predseda rady Literárneho fondu O. 
Kořínek  a  za  partnerské  spisovateľské  organizácie 
predseda  Asociácie  organizácií  spisovateľov  Slo-
venska Ľ. Belák.

Členské zhromaždenie z 28. mája 2013 vo svojich uzneseniach v bode 7. odporúča predsedovi SSS a Predstavenstvu SSS: a) zachovať kontinui-
tu a rozvíjať základné princípy Spolku slovenských spisovateľov ako najvýznamnejšieho, najpočetnejšieho a najstaršieho združenia literárnych 
tvorcov na Slovensku, ktorého tradície siahajú do roku 1923; b) aktívne sa podieľať na vyhľadávaní mladých talentov a na ich postupnom začle-
není 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 profesionálny kredit našej organizácie; f) pomáhať rozvoju slovenskej pôvodnej literatúry v duchu umeleckej ná-
ročnosti, humanizmu a porozumenia medzi národmi. Činnosť SSS, jeho vydavateľstva a časopisov napĺňala uvedené programové ciele vo viacerých 
oblastiach, ktorých stručný prehľad prinášame.

Hlavným  bodom  podujatia  bol  seminár  k  90. 
výročiu SSS a 25. výročiu Literárneho týždenníka 
a Dotykov, z ktorého diskusie vyplynuli viaceré dô-
ležité výstupy – uverejnené v Literárnom týždenní-
ku –, ktoré postupne napĺňa SSS, jeho vydavateľ-
stvo a časopisy. Výročiu SSS sa venoval LT v č. 43 
– 44/2014 a Budmerickému dňu LT č. 1 – 2/2014. 

Literárne večery a podujatia

SSS  sa  podieľal  na  príprave  a  uskutočňovaní 
podujatí  vo  V-klube  organizovaných  v  súčinnos-
ti  s Národným osvetovým  centrom,  ako  literárny 
večer prof. Etely Farkašovej pri príležitosti jej ži-
votného jubilea v réžii H. Michalíkovej dňa 4. 11. 
2013 vo V-klube (100 ľudí); literárny večer ŠTE-
FANA MORAVČÍKA pod  taktovkou  Jozefa Čer-
tíka dňa 9. 12. 2013 (70 hostí); poeticko-hudobný 
večer SPEVY O LÁSKE dňa 20. 2. 2014 s ľúbost-
nými  veršami  slovenských  básnikov  20.  storočia 
J. Smreka, M. Haľamovej, M. Kováča, J. Kostru, 
M. Rúfusa,  P. Horova,  J. Urbana,  zo  žijúcich M. 
Chudu,  J.  Buzássyho  a  ďalších  básnikov),  ktorý 
pripravili  J.  Liptáková, H. Michalíková,  E.  Skle-
nárová; prezentácia knihy Konštantín Filozof – sv. 
Cyril  PROGLAS v  staroslovenčine,  slovenčine 
a macedónčine v zostavovateľskom a prekladateľ-
skom podaní Stojana Lekoského s názvom I slovo 
i písmo  dňa 10. 3. 2014;  krst  knihy  spisovateľky 
Pauly Sabolovej Priame lety do neba a kompono-
vaný program k uvedenej príležitosti, predstavenie 
DVA JA ... o láske, vášni a nepokoji v duši v poézii 
Miroslava Válka (17. 3. 2014); podujatie Pocta slo-
venskému básnikovi MIKULÁŠOVI KOVÁČOVI 
pri  príležitosti  80.  výročia  jeho  nedožitých  naro-
denín s názvom Všetci ste v mojom srdci prítomní 
usporiadané v  súčinnosti  s NOC dňa 19. 5. 2014 
vo V-klube na nám. SNP v Bratislave podľa scená-
ra L. Rakúsovej program pripravili E. Sklenárová 
a J. Liptáková;

SSS  sa  organizačne  podieľal  aj  na  príprave 
literárneho  večera  DAGMAR  WAGNEROVEJ 
v Knižnici Bratislava-Nové Mesto dňa 5. decem-
bra 2013 (50 hostí) a zorganizoval literárny večer 
MARGITY IVANIČKOVEJ spojený s predvianoč-
nou rozlúčkou členov Predstavenstva SSS s rokom 
2013 v kaviarni Kút 17. decembra (40 hostí), ako 
aj  prezentácia knihy predsedu SSS MIROSLAVA 
BIELIKA Kaleidoskopis: Záplava v Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach (28. 4. 2014). 

Ocenenia SSS a Literárneho týždenníka

*  SSS ocenil dňa 14. 9. 2013 činnosť dvoch čle-
nov košickej odbočky SSS: Mons. Jozef Tóth prevzal 
z rúk predsedu SSS M. Bielika PAMÄTNÚ MEDAI-
LU A  ĎAKOVNÝ  LIST  SSS  ako  výraz  ocenenia 
za jeho celoživotné básnické dielo, PLAKETOU SSS 
A ČESTNÝM UZNANÍM SSS ocenil pri príležitos-
ti 60. narodenín Františka Mrvu, predsedu MO MS 
v  Košiciach-Myslave,  za  jeho  všestranné  aktivity 
v oblasti popularizácie slovenskej literatúry.
*  V rámci podujatia Budmerický deň 13. 12. 2013 
v Kultúrnom dome v Budmericiach  sa po prvý  raz 
odovzdávali CENY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍ-
KA. Za rok 2013 získal Milan Zigo cenu za najlepšiu 
filozofickú esej – venovanú 300. výročiu narodenia 
francúzskeho filozofa a encyklopedistu Denisa Dide-
rota, za najlepšiu poéziu získala cenu Etela Farkašo-
vá, za najlepšiu prózu – krátke humorné zamyslenia 
Viera  Švenková  a  za  najlepšiu  kultúrno-historickú 
esej  venovanú  25.  výročiu  založenia  Literárneho 
týždenníka,  jeho  historickému  významu  a  poslaniu 
v minulosti i súčasnosti opäť Vincent Šabík. Zároveň 
odovzdali aj pamätné listy V. Šabíkovi a zakladateľ-
skej redakcii Literárneho týždenníka, ako aj viacerým 
členom redakcie LT, ktoré sa podieľali na zabezpeče-
ní jeho kontinuity a profilovaní jeho podoby po no-
vembri 1989 a pred vznikom samostatnej SR.
*  Dňa 27. 1. 2014 v Nitre predseda SSS M. Bie-
lik a  tajomník SSS J. Tazberík za prítomnosti  čle-
nov nitrianskej odbočky SSS odovzdali PAMÄTNÉ 
LISTY J. Chryzostomovi kardinálovi Korcovi k 90. 
narodeninám a prof. Jozefovi Vladárovi pri príleži-
tosti jeho 80. narodenín. 
*  Dňa  24.  4.  2014  odovz  dal  predseda  SSS M. 
Bielik PAMÄTNÝ LIST JUDr. Antonovi Blahovi, 
členovi SSS, na oslave spojenej s prezentáciou kni-

hy, ktorú mu venovala Slovenská advokátska komo-
ra, v priestoroch Paneurópskej univerzity na Toma-
šíkovej ul. v Bratislave.

* Zahraničné aktivity 

V  rámci  programového  rozvíjania  spolupráce 
so zahraničnými Slovákmi v oblasti podpory rozvoja 
pôvodnej slovenskej literatúry a kultúry v zahraničí 
i v SR, ako aj kultúrno-spoločenského života krajan-
ských komunít SSS a ich kontaktov so starou vlas-
ťou:
*  V čase 58. medzinárodného veľtrhu kníh v Be-
lehrade  (Srbsko)  v  dňoch  20.  10.  –  27.  10.  2013 
predseda SSS M. Bielik navštívil 25. 10. v Belehra-
de Združenie spisovateľov Srbska, kde s predsedom 
tohto  združenia  Radomirom  Andrićom  podpísali 
Zmluvu o spolupráci medzi SSS a ZSS;
* na Budmerickom dni SSS 13. 11. 2013 predse-
da SSS M. Bielik podpísal zmluva o spolupráci SSS 
so Združením Slovákov žijúcich v zahraničí;
*  dňa  12.  11.  2013  v  Prahe  predseda  SSS 
na  stretnutí  s  predsedom  partnerskej  organizácie 
v ČR – Únie českých spisovateľov posúdili doteraj-
šie vzťahy a možnosti spolupráce formou publikač-
ných  aktivít  v  periodikách,  ktoré  vydávajú,  a  kon-
krétnych recipročných podujatí; 
*  predseda SSS M. Bielik sa začiatkom júna 2013 
zúčastnil na  literárnom snemovaní v Báčskom Pet-
rovci a čestný predseda SSS J. Rezník na 8. ročníku 
Európskeho  festivalu  poézie  v Novom Sade  v  po-
slednom augustovom týždni 2013;

V dňoch 14. – 17. novembra slovenskí spisova-
telia žijúci mimo územia SR zo Srbska, Rumunska 
i Maďarska  prezentovali  svoje  diela  na  21.  roční-
ku  Bibliotéky.  Slovenskí  spisovatelia  z  Vojvodiny 
V. Benková a prof. Samuel Boldocký s predsedom 
SSS  M.  Bielikom  sa  17.  11.  zúčastnili  na  besede 
v Župkove a zavítali aj do obcí Kľak a Ostrý Grúň 
aj v súvislosti s prípravou seminára SNP v literatúre 
– nové náhľady, ktorý pripravuje SSS spolu s Múze-
om SNP a UMB B. Bystrica tento rok aj s výjazdom 
do Kľakovskej doliny.

Podpora edičnej a časopiseckej politiky 

Spolok SSS podporoval edičnú politiku vydáva-
ním kníh slovenskej pôvodnej a prekladovej  litera-
túry, o ktorých informáciu prináša správa o činnosti 
Vydavateľstva  SSS.  Na  sklonku  roka  2013  SSS 
a Vydavateľstvo SSS požiadali MK SR o poskytnu-
tie grantov na vydanie kníh, ktorých zoznam schvá-
lila nová edičná rada SSS, i na podporu svojich časo-
pisov – Literárneho týždenníka a Dotykov. 

Členská politika SSS

Predstavenstvo SSS sa – v súlade s uzneseniami 
členského zhromaždenia SSS – systematicky veno-
valo  aj  revitalizácii  členskej  základne.  Informáciu 
o obnove členstva viacerým osobnostiam SSS, ktoré 
zo SSS bývalé vedenie SSS vylúčilo alebo Spolok 
opustili pre netransparentné konanie jeho vedenia, – 
a  o  prijímaní  nových  členov  prináša  samostatná 
správa predsedu členskej komisie SSS. 

Oživovanie činnosti odbočiek SSS

Predstavenstvo  SSS  na  základe  iniciatívy 
predsedu  SSS M.  Bielika  a  tajomníka  SSS  J.  Ta-
zberíka  schválilo  vznik  novej  odbočky  v  Trnave 
(29.  11.  2013),  ktorá  už  naplno  rozvíja  svoju  čin-
nosť.  Obaja  predstavitelia  SSS  postupne  navštívi-
li  aj  regionálne  odbočky  SSS  v  Košiciach  (14.  9. 
2013), B. Bystrici  (18. 10.), Ružomberku  (rokova-
nie žilinskej odbočky, 7. 12. 2014)) a Nitre  (27. 1. 
2014), kde s členmi výborov a členskou základňou 
rokovali o problémoch SSS, zintenzívnení ich práce 
a  zviditeľňovaní  regionálnej  literatúry.  Informácie 
o    činnosti  existujúcich  odbočiek  prinášajú  správy 
o činnosti ich tajomníkov uverejnené takisto v tejto 
prílohe.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA

Podklady:  MIROSLAV  BIELIK,  predseda  SSS, 
JÁN  TAZBERÍK,  tajomník  SSS,  PETER  MIŠÁK, 
predseda členskej komisie a podpredseda SSS, MAR-
TINA NEMSILAJOVÁ, sekretariát SSS

O činnosti a kritériách
členskej komisie SSS
Ak sú čísla aspoň približne správne (a verím, že 

sú), tak od 28. mája 2013 pribudlo v Spolku sloven-
ských  spisovateľov  dovedna  118  členov.  Nových 
z  toho  je 104. Sú  to  zväčša  širšej  verejnosti  dobre 
známi autori a prejavili záujem o členstvo v Spolku 
slovenských spisovateľov ako v najpočetnejšej sta-
vovskej spisovateľskej organizácii na Slovensku.

Štrnásti spisovatelia sa do Spolku vrátili po tom, 
čo  im  bolo  členstvo  zrušené,  z  toho  šiesti  priamo 
na členskom zhromaždení SSS 28. mája 2013 uzne-
sením väčšiny prítomných členov.

Pýta sa malé zamyslenie: o akú organizáciu vlast-
ne ide? Už sme naznačili. Najpočetnejšiu. Najstaršiu 
na Slovensku. A o jednu z tých váženejších. Aj preto 
azda ten záujem osobností (a na to slovo by sme mali 
dávať dôraz). No aby nevznikol dojem, že do Spolku 
stačí podať prihlášku a človek sa zrazu stane spiso-
vateľom. Nebolo to tak v minulosti a nie je najmenší 
dôvod, aby  to  tak bolo dnes a v budúcnosti. Člen-
ská komisia ako poradný orgán Predstavenstva SSS 
starostlivo  preskúmala  pri  každej  prihláške  všetky 
za a všetky proti. A len potom členovia komisie od-
poručili predstavenstvu prijať nových členov.

Dovoľte mi malý exkurz do čias, keď norma-
lizačný  (a  dosť  často,  žiaľ,  normalizujúci)  Zväz 
slovenských spisovateľov prijímal nových členov 
so  stanovením  kritérií,  podľa  ktorých  predseda 
členskej komisie – spisovateľ – zásadne odporú-
čal za členov len vynikajúcich, v krajnom prípade 
výborných a len výnimočne dobrých spisovateľov. 
Podľa možnosti nielen celonárodne, ale aj medzi-
národne  známych.  Bol  to  extrém,  proti  ktorému 
sa vtedy, pravdaže, postavili  tajomníci krajských 
odbočiek (bola stredoslovenská v Banskej Bystrici 
a východoslovenská v Košiciach) s argumentom, 
že  ide o zväz  spisovateľov, nie o zväz vynikajú-
cich,  výborných  a  dobrých  spisovateľov. Na  po-
čudovanie, argument zabral... A  také kritériá ako 
v  niekdajšom  ZSS  sa  presadzovali  aj  v  Spolku 
slovenských spisovateľov v období pred minulo-
ročným  májovým  členským  zhromaždením.  Aj 
bez ohľadu na názor regionálnych odbočiek.

Prečo  to  historizovanie?  Nuž,  slovo,  umelecké 
slovo,  text,  báseň,  príbeh,  hra,  má  dnes  pomerne 
ťažké  podmienky  na  prežitie.  Sú  však  ľudia,  ktorí 
sa literatúre venujú. Sami ju tvoria, šíria, pomáhajú 
na svet tvorbe iných, vyvolávajú záujem o literatúru 
a ich vlastný, povedzme regionálny literárny mikro-
svet žije. Básňou, poviedkou, povesťou, rozprávkou, 
divadelnou hrou, dramatizáciou. Sú ľudia, ktorí svo-
jou  tvorbou  oslovujú  niekoľko  desiatok  (nanajvýš 
dajakú stovku-dve) ľudí zo svojho okolia. Treba po-
vedať, že úspešne. (Koľko ľudí osloví – bez urážky 
– „renomovaný“ básnik?) Takže – je spor o to, či sú 
alebo nie sú takíto tvorcovia spisovateľmi? Nemal by 
byť. Patria do stavovskej organizácie, zaslúžia si svo-
je členstvo a všetok rešpekt. Spolok slovenských spi-
sovateľov  teda chce byť stavovskou, nie elitárskou 
organizáciou autorov pôvodnej literatúry.

Po členskom zhromaždení bolo preto treba oprá-
šiť niekoľko fasciklov a nájsť aj zopár dobre starých 
prihlášok, najstarších až z roku 2009. Niektoré s od-
poveďou, že „...Vaša tvorba nezodpovedá podmien-
kam prijatia do SSS...“, iné boli len tak – bez uvede-
nia dôvodu – založené.  (Sypem si popol na hlavu, 
bol som členom – istý čas aj predsedom – členskej 
komisie. Boli však aj prihlášky, ktoré sa členskej ko-
misii nikdy nedostali do rúk...)

A ešte raz krátko o tých, čo sa vrátili. Išlo naj-
mä  o  významné  osobnosti  slovenskej  literatúry, 
ktoré sa odmietali zúčastňovať na činnosti pod ne-
transparentným konaním bývalých vrcholných 
funkcionárov  SSS.  Stačí  spomenúť  Vlastimila 
Kovalčíka,  Vincenta  Šabíka,  Bystríka  Šikulu  či 
Alexandra  Halvoníka...  Bez  predchádzajúceho 
upozornenia  –  direktívnym  rozhodnutím  –  ich 
pre neplatenie členského – z nášho Spolku vylúči-
li, hoci to neumožňovali platné stanovy.

Dnes má Spolok o viac ako sto nových členov 
viac. O členstvo sa uchádzali aj preto, že tušili zmeny 
k lepšiemu, a verím, že tie zmeny už aj trochu poci-
ťujú. Sme na začiatku, no členovia predstavenstva už 
nie sú prilepení na svojich bratislavských stoličkách. 
V každom kúte Slovenska žije slovenské umelecké 
slovo. Patrí sa ho chodiť pozdravovať aj osobne.

Sú však  ešte  aj  takí,  u  ktorých  trpkosť  pretr-
váva a už sa nevrátia. A nevrátia sa ani tí, čo to už 
nestihli, lebo sa nedožili. Bolo by bývalo pre nás 
cťou požiadať ich, aby sa stali členmi Spolku slo-
venských spisovateľov, resp. tých, ktorí už nie sú 
medzi nami, by sme mali vrátiť do členských zo-
znamov SSS – in memoriam.

V budúcnosti členská základňa určite neporastie 
takým tempom, akého sme boli svedkami za uplynu-
lých dvanásť mesiacov. Pôjde to pomalšie a niekedy 
možno aj veľmi pomaly. Vždy však budú mať u nás 
otvorené dvere tvoriví ľudia zo všetkých kútov Slo-
venska, čo poznajú váhu  i  silu slova,  toho dobrého 
slovenského  slova.  Pravda,  musia  splniť  základné 
podmienky. Tie budú už čoskoro známe, po členskom 
zhromaždení a schválení v nových Stanovách SSS. 
Budú trochu iné ako doposiaľ.

PETER MIŠÁK,
podpredseda SSS pre činnosť regionálnych 
odbočiek a predseda členskej komisie SSS
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KNIHY Z VSSS
V y d a v a t e ľ -

stvo Spolku sloven-
ských spisovate-
ľov, s. r. o., vydalo 
v období od člen-
ského zhromažde-
nia SSS 28. má-
ja 2013 do mája 
2014 29 titulov slo-
venskej pôvodnej 
a prekladovej lite-
ratúry.

Z a  z m i e n k u 
v  oblasti  vydávania 

slovenskej pôvodnej  literárnej  tvorby  iste  sto-
ja  diela  etablovaných  autorov,  členov  SSS,  či 
už šlo o Vieru Švenkovú a jej tri literárne opu-
sy: Rýchlokurz sebaobrany, Počúvaj vietor,  či 
Hory na dosah.  Treba  spomenúť  aj  spoločen-
ský román od Daniely Příhodovej Schizofrénia 
veľmi otvorene popisujúci hodnotovú entropiu 
a pomýlené pseudohodnoty, ktoré hlboko naru-
šujú medziľudské  vzťahy  v  našej  spoločnosti. 
Obzvlášť musím vyzdvihnúť zbierku poviedok 
od  našej  kmeňovej  autorky  –  filozofky  Etely 
Farkašovej Na rube plátna, ktorá v ankete Slo-
va skončila ako najúspešnejšia kniha roka 2013. 

Zaujímavým  literárnym opusom  je  aj  dielo 
Stanislava Hábera Kristus. 

Z  poézie  sme  vydali  tri  tituly.  Najzásad-
nejším  bolo  iste  nové  vydanie  zbierky  Igric 
od Valentína Beniaka k 110. výročiu jeho naro-
denia. Okrem toho sme vydali aj novú zbierky 
od  etablovaného  autora  Petra Mišáka Stanice. 
Aby bol výpočet úplný, musíme ešte spomenúť 
zbierku Reného Kaminského: 8 minút k Slnku 
a dva tituly od aforistu Berca Trnavca Dva kon-
ce sveta a Kaligramy.

V minulom roku sme neprestali ani s vyhľa-
dávaním mladých literárnych talentov. Podarilo 
sa  nám  vydať  poetický  debut  viacnásobného 
laureáta Wolkrovej  Polianky Martina  Chudíka 
Ukryté v dotykoch. Zdá sa, že sa nám podarilo 
objaviť výrazný literárny talent, keďže v ankete 
časopisu Knižná revue sa v kategórii debut roka 
dostal na veľmi pekné druhé miesto.

V edícii Pohľady za horizont vyšiel už tretí, 
veľmi  úspešný  titul  od  jedného  z  najvýznam-
nejších  svetových  intelektuálov  –  svedomia 
Ameriky – Noama Chomského Mocenské systé-
my vo veľmi kvalitnom preklade Pavla Dinku. 
Z  pera  prekladateľa  Chomského,  mediálneho 
analytika Pavla Dinku sme vydali aj ďalšiu kni-
hu  jeho  mediálnych  analýz  – Mediálne pasce 
verzus mozog v nádrži. Práve  titulná esej  tejto 
zbierky textov bola najčítanejším textom webu 
NOVé SLOVO v roku 2013. 

Okrem toho sme pokračovali aj vo vydávaní 
kníh pre deti. Z prekladových titulov sme vyda-
li prvý slovenský preklad diela Eduarda Uspen-
ského Krokodíl Geňa a jeho priatelia s krásny-
mi  ilustráciami Martina  Kellenbergera,  ako  aj 
tretí  titul od klasika svetovej detskej  literatúry 
Ericha Kästnera Emil a detektívi.

Ďalšej  generácii  najmenších  slovenských 
čitateľov sme priniesli aj nové vydanie detskej 
klasiky Jaroslava Vodrážku Macko Mrmláč va-
lachom.  Z  detských  kníh  ešte musíme  spome-
núť Templárske rozprávky Petra Kubicu a Kríd-
lušku v krajine tŕňov od Ivy Vranskej Rojkovej. 
K  cyrilometodskému  výročiu  napísala  tá  istá 
autorka  veľmi  prístupnou  populárnou  formou 
aj  beletrizovaný  životopis  svätého  Konštan-
tína Konštantínov sokol.  Toto  dielo  je  vhodné 
pre deti na druhom stupni základnej školy.

Rád by som pripomenul aj našu snahu vydá-
vať nadčasové diela svetových filozofov v Edí-
cii svetových mysliteľov. V minulom roku sme 
pokračovali vo vydávaní dosiaľ nepreložených 
diel Denisa Diderota D´Alembertov sen v pre-
klade Vladimíry Komorovskej.

V  Knižnici  svetových  autorov  sme  zase 
vydali  prvý  slovenský  preklad  diela  klasika 
svetovej  sci-fi Herberta Georga Wellsa Ostrov 
doktora Moreaua.  Predovšetkým by  som však 
rád  upozornil,  že  sa  nám  podarilo  vydať  me-
moáre  jedného  z  najvýznamnejších  spisovate-
ľov  20.  storočia  Vladímíra  Nabokova Pamäť, 
prehovor. Toto dielo v kongeniálnom preklade 
Ota  Kořínka  bolo  jednomyseľne  ocenené  Ce-
nou  Jána Hollého za najlepší  literárny preklad 
roka. Literárna kritika, ako aj množstvo čitate-
ľov veľmi oceňuje uvedenie  týchto memoárov 
na slovenský trh.

Od  Ivy  Vranskej  Rojkovej  vyšla  aj  Vakcí-
na alebo Nedovoľ, aby mi ublížili. Okrem toho 
vo  Vydavateľstve  SSS  knihy  Jozefa  Hvišča: 
Henryk Sienkiewicz: Život a literárne dielo, 
Jána Mička: Laterna magica, Jána Tužinského: 
Straka nekradne, Julia Voznesenská: Kasan-
drina cesta alebo Dobrodružstvá s cestovinami 
a Alexandra Marčana: Zrkadlo.

Plány na rok 2014 máme, samozrejme, rov-
nako veľké a verím, že aj v tomto roku budeme 
rovnako úspešní, ako sme boli v roku 2013.

ROMAN MICHELKO
riaditeľ vydavateľstva SSS

Trnavská odbočka
Ustanovujúce  členské  zhromaždenie  novej  tr-

navskej  odbočky Spolku  slovenských  spisovateľov 
sa uskutočnilo v Knižnici Juraja Fándlyho v piatok 
29. novembra 2013.

Odbočku založilo 10 prítomných členov, za ta-
jomníka si zvolili Pavla Tomašoviča, ako ďalších 
členov  trojčlenného  výboru  Miroslava  Danaja 
a Zlatu Matlákovú, ktorá je aj kontrolórkou odboč-
ky. O činnosti Spolku v súčasnom období a najmä 
o príprave podujatí na budúci rok informovali prí-
tomných zástupcovia vedenia SSS, jeho predseda 
Miroslav Bielik, tajomník Ján Tazberík a podpred-
seda  Peter  Mišák,  ktorý  má  na  starosti  členskú 
základňu a činnosť odbočiek. Väčšina členov od-
bočky žije alebo pôsobí v Trnave, keďže členstvo 
nie je prísne viazané na Trnavský kraj, jej členmi 
môžu byť aj  záujemcovia z okresov Senec a Pe-
zinok.  Zakladajúcimi  členmi  trnavskej  odbočky 
SSS sa stali okrem uvedených členov výboru spi-
sovateľky a spisovatelia Július Balco, Ján Čápka, 
Vladimíra  Komorovská,  Ľubomíra  Miháliková, 
Gabriela Spustová, Ján Tazberík a Viera Valacho-
vičová-Ryšavá. Na ustanovujúcej schôdzi boli prí-
tomní aj redaktor Slovenských pohľadov Jaroslav 
Vlnka a šéfredaktor Dotykov Boris Brendza.

Na stretnutí členovia novej odbočky informovali 
o bohatom literárnom živote v Trnave ako univerzit-
nom meste a o záujme prispieť doň vlastnými aktivi-
tami zapojením do niektorých úspešných tradičných 
podujatí v spolupráci so samosprávou či zariadenia-
mi kultúry v Trnavskom kraji.

Trnavská  odbočka  SSS  od  založenia  do  konca 
apríla  2014  usporiadala  viaceré  podujatia,  ktorými 
potvrdila  úspešnosť  oživenia  činnosti  regionálnych 
odbočiek  SSS  a  revitalizácie  členskej  základne 
v  zmysle  záverov  členského  zhromaždenia  z  28. 
mája 2013.
*  12.  12.  2013  –  Adventný  večer  v  západnom 
krídle  trnavskej  radnice  –  scenár  a  moderovanie: 
tajomník trnavskej odbočky SSS Pavol Tomašovič, 
umelecký prednes poézie Andreja Žarnova: Bohumil 
Chmelík, hudba a spev: Jana Andevská.
*  28.  12.  2013 v Suchej  nad Parnou – prezentá-
cia Poémy o Cyrilovi a Metodovi autorky Gabriely 
Spustovej-Izakovičovej.  Poetická  skladba  získala 
cenu predsedu Trnavského samostatného kraja v sú-
ťaži Literárny salón 2013.
*  21. 3. 2014 – Festival duchovnej poézie v Modre 
spojený s prezentáciou publikácie Slavomíry Očená-
šovej-Štrbovej Život – Viera – Umenie. Členka Od-
bočky SSS v Trnave a klubu slovenských spisova-
teliek FEMINA Ľubomíra Miháliková toto literárne 
podujatie  s  celoslovenskou  pôsobnosťou  organizo-
vala a interpretačne obohacovala.
*  26. 3. 2014 v štúdiu Divadla Jána Palárika v Tr-
nave – KREHKÁ BUBLINA – prezentácia  literár-
nej  tvorby Štefana Kuzmu. Autorom a  interpretom 
sprievodného textu podujatia bol Pavol Tomašovič, 
umelecký prednes: Tomáš Mosný, hudba: Jana An-
devská.
*  2. 4. 2014 v západnom krídle radnice – v spolu-
práci s Literárnym informačným centrom a Knižni-
cou Juraja Fándlyho – beseda s Ľubomírom Felde-
kom.
*  10.  4.  2014  v  západnom  krídle  radnice  – 
prezentácia publikácie Čaro tradícií a sviatkov 
od  Viery  Mikušovej.  Na  sprievodných  úvahách 
a  rozhovore  sa  autorsky aj  interpretačne podieľal 
Pavol Tomašovič.

V rámci spolupráce s médiami Mestská televí-
zia Trnava (MTT) spracovala reportáže a rozhovory 
s aktérmi všetkých spomenutých podujatí – členmi 
odbočky SSS.
*  30. 3.  2014 v RTVS Rádio Regina odvysielali 
ukážky z tvorby a rozhovor s Miroslavom Danajom, 
tohtoročným  laureátom  Ceny  Martina  Palkoviča 
2014.
*  30. 4. 2014 v RTVS Rádio Devín a 1. mája 2014 
v RTVS Rádio Regina odzneli rozhovory so Zlatou 
Matlákovou pri príležitosti jej životného jubilea.
*  4. 5. 2014 bola rozhlasovým hosťom Literárnej 
kaviarne Rádia LUMEN Gabriela Spustová-Izakovi-
čová.

K publikačnej činnosti členov SSS:
–   Pavol Tomašovič na poste šéfredaktora mesační-
ka Novinky z radnice komentuje a propaguje literár-
ne dianie v meste Trnava;
–   v Slovenských pohľadoch publikovali  recenzie, 
úvahy i vlastnú tvorbu Vladimíra Komorovská, Ján 
Tazberík, Pavol Tomašovič, Miroslav Danaj a Zlata 
Matláková;
–   korešpodentkou Literárneho týždenníka je Zlata 
Matláková,  pravidelne  informuje  čitateľov  o  ume-
leckých  podujatiach  v  Trnavskom  kraji;  v  tomto 
domovskom periodiku SSS z  členskej  základne  tr-
navskej odbočky publikujú i Ján Tazberík, Pavol To-
mašovič, Miroslav Danaj a Július Balco.

Ocenenia  členov  trnavskej  odbočky  SSS:  18. 
decembra  2013  v  Galérii  Jána  Koniarka  v  Trnave 
odovzdali Miroslavovi Danajovi a Zlate Matlákovej 
Pamätnú medailu TTSK pri príležitosti 1 150 výročia 
príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

PAVOL TOMAŠOVIČ
tajomník trnavskej odbočky SSS

Z ČINNOSTI ODBOČIEK SSS

Košická odbočka
*  V  pondelok  6.  5.  2013  sa  v  kaviarni  a  kníh-
kupectve  FRA  v  Prahe  konal  LITERÁRNY VE-
ČER, v ktorom Dalimír Stano zastupoval košickú 
(východoslovenskú) odbočku Spolku slovenských 
spisovateľov.  V  príjemnom  komornom  prostredí 
pred  kvalifikovaným  publikom  (cca  50  divákov) 
z  autorov  z  Totemu  a  Pismaku  moderoval  Jan 
Zbořil a čítanie vhodne dopĺňala hudbou gitaristka 
Anna Poubová.
*  V  nedeľu  8.  9.  2013  sa  v Groteske Art Café 
v  Poprade  konal  LITERÁRNY  VEČER,  v  kto-
rom  Odbočku  Spolku  slovenských  spisovateľov 
v Košiciach  reprezentovali Dalimír Stano a Mar-
tin Vlado. V umeleckom prostredí pred početným 
publikom (cca 60 divákov), v ktorom nechýbali ani 
členovia Popradského a Spišského literárneho klu-
bu, moderovala autorské čítania spojené s besedou 
Mirizmá Kirkov.
*  Odbočka  Spolku  slovenských  spisovateľov 
v Košiciach v spolupráci so Zemplínskou knižni-
cou v Trebišove usporiadali 26. 9. 2013 LITERÁR-
NY VEČER s autormi krásnej literatúry Ingrid Lu-
káčovou a Michalom Repovským. V Zemplínskej 
knižnici  v  Trebišove  si  vyše  tridsať  priaznivcov 
literárnych  stretnutí  vypočulo priamo od  autorov, 
aké motívy prevládajú v  ich dielach.  I. Lukáčová 
a  M.  Repovský  sa  v  autorskom  čítaní  zamerali 
na svoju najnovšiu tvorbu.
*  Dňa 14. 9. 2013 o 15. hod. u Dvanástich apoš-
tolov  v  Košiciach  sa  konalo  ČLENSKÉ  ZHRO-
MAŽDENIE  KOŠICKEJ  ODBOČKY  SSS.  Da-
limír Stano predstavil hostí: predsedu Spolku slo-
venských  spisovateľov  (SSS)  Miroslava  Bielika, 
podpredsedu  SSS  Teodora  Križku,  podpredsedu 
SSS Petra Mišáka a tajomníka SSS Jána Tazberí-
ka, ktorí  informovali prítomných členov odbočky 
o situácii v Spolku po členskom zhromaždení SSS 
a o víziách do budúcnosti. Jednotliví členovia od-
bočky  sa  takisto  predstavili  a  potom nastala  živá 
diskusia najmä o budúcnosti budovy na Laurinskej 
2 a Literárneho týždenníka.
*  Dňa 19. 9. 2013 sa v priestoroch Strednej od-
bornej  školy  v  Pribeníku  konalo  autorské  čítanie 
a beseda Gabriela Németha a Jána Fifíka. Stretnu-
tie moderovala pani profesorka Latová, ktorá vyu-
čuje na tejto škole slovenský jazyk a literatúru.
*  Dňa  21.  11.  2013  sa  v  Zemplínskej  knižnici 
Gorazda  Zvonického  uskutočnil  LITERÁRNY 
VEČER s Dalimírom Stanom a Robertom Haka-
lom. Odohrával  sa  v  príjemnej  atmosfére. Účast-
níci  (cca  30)  spontánne  reagovali  na  prednesené 
básne oboch básnikov. 
*  Dňa  18.  12.  2013  sa  v  Knižnici  pre  mládež 
mesta Košice, v atraktívnom novom priestore Ka-
sárňach  –  Kulturparku,  konali  dve AUTORSKÉ 
ČÍTANIA členov košickej odbočky SSS Dalimíra 
Stana a Martina Vlada.
*  V pondelok 27. 1. 2014 o 19. hod.  sa v Pra-
he v Café a knihkupectví Fra konal LITERÁRNY 
VEČER S DALIMÍROM STANOM. Pri tej príle-
žitosti pokrstil zborník autorov z LitWebu (www.
litweb.cz) Svetlom modrý. *  Dňa  27.  3.  2014 
o 16.  hod.  sa Dalimír Stano  zúčastnil  na  stretnu-
tí literárneho klubu Čriepky pri Knižnici Gorazda 
Zvonického v Michalovciach,  kde  sa  uskutočnila 
beseda o literárnej tvorbe a o 18. hod. literárneho 
večera v miestnom FreeDome na autorskom čítaní, 
ktorého sa zúčastnili aj členovia čitateľského klubu 
v Michalovciach.
*  Dňa 24.  4.  2014 o  18.  hod.  sa Martin Vlado 
a Dalimír  Stano  zúčastnil  na  autorskom ČÍTANÍ 
A BESEDE S ČITATEĽMI v michalovskom Fre-
eDome. Martin Vlado sa predstavil svojou tvorbou 
na stretnutí čitateľského krúžku v Michalovciach, 
ktorý vedie Elena Eleková.

DALIMÍR STANO 
tajomník košickej odbočky SSS

žilinská odbočka
Regionálna  žilinská  odbočka  SSS  sa  od  pred-

chádzajúceho ČZ SSS početne rozrástla o 5 nových 
členov,  napospol  renomovaných  a  celoslovensky 
i za hranicami známych autorov.

Členovia  odbočky  sa  venovali  spolkovej  práci 
ako osvedčení spolupracovníci pri tradičných i ne-
tradičných  kultúrnych  podujatiach  v  kraji  –  práca 
v literárnych kluboch, odborných porotách a komi-
siách (Jašíkove Kysuce, Vajanského Martin, Venu-
jem  Turcu,  Ružomberská  trojruža,  Rozprávačské 
Lodno, Chalupkovo Brezno atď.). Za veľmi úspešnú 
treba pokladať účasť členov odbočky v čitateľských 
anketách, kde získali významné ocenenia v troch re-
giónoch: Kniha Kysúc (A. Pajonk), Kniha Liptova 
(M. I. Chovan) a Kniha Turca (P. Vrlík, P. Mišák) 
prvé miesta, diela ďalších autorov sa umiestnili ta-
kisto na popredných priečkach.

Nezanedbateľné sú edičné počiny členov žilin-
skej odbočky SSS, a to jednak v spolupráci s regio-
nálnymi vydavateľmi (Žilina, Ružomberok, L. Mi-
kuláš, Mošovce, Martin, Turčianske Teplice),  jed-
nak s Vydavateľstvom SSS a inými vydavateľstvami 
celonárodného významu a dosahu. Ako výsledok 
spoločnej  práce  spomeňme  dva  almanachy  (zbor-
ník ľúbostnej poézie a almanach autorov žilinského 
VÚC a autorov ostravského kraja; obidva v  tlači), 
ale  aj  tradičné  stretávania  autorov  v  Ružomberku 
v rámci periodických podujatí s názvom Stretnutie 
(I. – XI.), kde sa hodnotia diela autorov vo vzťahu 
k mestu a oblasti Dolného Liptova.

Dôležitá je aj kooperácia s Krajskou knižnicou 
v Žiline (už spomenutý spoločný almanach s autor-
mi ostravského kraja), no zdôrazniť treba i tradične 
dobrú spoluprácu s primátormi, resp. predstaviteľmi 
mestských úradov v Turčianskych Tepliciach, Ru-
žomberku a Martine, v neposlednom rade aj súčin-
nosť so zástupcami samosprávy VÚC, samým pred-
sedom VÚC  Ing.  J.  Blanárom,  ako  i  s  riaditeľom 
kancelárie VÚC Dr. P. Holeštiakom.

Členovia  odbočky  sa  zúčastnili  za  uplynulých 
12 mesiacov na vyše 100 čitateľských besedách, či 
už v rámci týždňa slovenských knižníc alebo iných 
podujatí,  zväčša  miestnych,  ako  aj  na  besedách 
v školách a osvetových zariadeniach v kraji i mimo 
neho.

Uctili  sme  si  životné  jubileá  (M. Lalkovič, M. 
Bielik, P. Vrlík, M. Gonda), pripomenuli si nežijú-
cich autorov pri okrúhlych výročiach. Rozlúčili sme 
sa s jednou členkou – Paulou Kováčovou.

Ťažiskovou  bola  práca  v  literárnych  kluboch 
(Žilina  –  I.  Válek,  Ružomberok  – M.  I.  Chovan, 
Martin – P. Mišák, L. Mikuláš a i.) a prezentácie no-
vých diel našich autorov.

PETER MIŠÁK
tajomník žilinskej odbočky SSS

O našej činnosti sme prinášali každoročne správy 
v jednotlivých ročníkoch Almanachu Nitra. Naposle-
dy vyšiel 14. ročník. Predovšetkým by sme sa chceli 
poďakovať sponzorom, ktorí finančne zabezpečovali 
jeho kontinuálne vydávanie. Podstatný je však fakt, 
že od 12. ročníka je „Almanach Nitra (konečne) v ru-
kách Nitry“. 

K nedožitým 80. narodeninám prof. A. Červeňá-
ka sme vydali s doc. Natáliou Muránskou publiká-
ciu, v ktorej významní domáci i zahraniční bádate-
lia a literárni vedci sa zamýšľajú nad jeho životom 
a dielom (Náš jubilant Andrej Červeňák: k nedožitým 
80-tinám. SSS, Nitra 2012,  368 s.).

Ak máme morálnu povinnosť hodnotiť našu čin-
nosť, radi by som konštatovali, že ide o dve obdobia. 
Činnosť odbočky od jej vzniku až po úmrtie A. Čer-
veňáka. Vypovedá o tom kronika našej činnosti v Al-
manachoch.  A  potom  úsilie  revitalizovať  činnosť 
odbočky, ktorej veková štruktúra,  jemne povedané, 
nie je vyhovujúca. Veď bolo aj obdobie, keď sa ne-
rozširovala členská základňa a tento nedobrý stav – 
v  prípade  Nitry  –  sa  zaiste  nedá  zmeniť  z  večera 
na ráno. Spolu s N. Muránskou sme zabezpečovali až 
do mája 2013 činnosť NO SSS, v časoch, keď bola 
poverená funkciou tajomníčky odbočky. 

Po nástupe nového vedenia SSS sme riešili si-
tuáciu najmä z hľadiska budúcnosti. Vedením na-
šej Nitrianskej odbočky bola dosiaľ poverená doc. 
PaeDr. Z. Kováčová, PhD., pedagogická pracov-
níčka FF UKF v Nitre; Nový výbor bol  zvolený 
27. 1. 2014  v zložení Z. Kováčová, N. Muránska 
a J. Vladár za účasti predsedu SSS P. Bielika a ta-
jomníka SSS J. Tazberíka a ďaších členov predsta-
venstva SSS. 

Trojčlenné vedenie odbočky plánuje predovšet-
kým  pokračovať    vo  vydávaní  Almanachu Nitra. 
Odbočka bude spolupracovať so všetkými subjektmi 
kultúrneho a literárneho života v Nitre a okolí, ako 
aj v širšom regióne Nitrianskeho kraja. Patria medzi 
ne najmä Literárny klub Janka Jesenského a Krajská 
knižnica K. Kmeťka. Revitalizácia členskej základ-
ne – je a zostane alfou a omegou našej práce v záuj-
me budúcnosti.

ZUZANA KOVÁČOVÁ
tajomníčka nitrianskej odbočky SSS

Nitrianska odbočka

Podpora mladej 
literatúry Dotykmi
Redakcia časopisu Dotyky sa venovala podpore 

a rozvoju mladej literatúry v roku 2013 aj účasťou 
na usporiadaní celoslovenskej literárnej súťaže mla-
dých autorov Cena Rudolfa Fabryho, ktorej spolor-
ganizátormi boli – okrem Spolku slovenských spi-
sovateľov – Národné osvetové centrum, Literárne 
informačné centrum a Obec Budmerice. Slávnostné 
vyhodnotenie 5. ročníka Ceny Ruda Fabryho 2013 
sa uskutočnilo v piatok 13. 12. 2013 v KD v Bud-
mericiach.  Odborná  porota  pracovala  v  zložení 
Boris  Brendza,  šéfredaktor  časopisu  pre  mladú 
literatúru  a  umenie  Dotyky,  básnik  Ján  Tazberík, 
tajomník Spolku slovenských spisovateľov, a Ma-
rián Grupač, zástupca šéfredaktora Dotyky. Laure-
átkou Ceny Rudofa Fabryho 2013 sa stala Katarína 
Hrabčáková, 1. prémiu získala Michaela Svítková, 
2.  prémiu  Kristína  Gaberová,  3.  prémiu  Nikoleta 
Preložníková a čestné uznania: Martina Grmanová, 
Veronika Jančíková a Veronika Petrášová.

BORIS BRENDZA 
šéfredaktor Dotykov
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Banskobystrická
odbočka
Pôsobnosť banskobystrickej odbočky je vyme-

dzená územím Banskobystrického samosprávneho 
kraja.  Po  výročnej  členskej  schôdzi  vo  februári 
2013  pracuje  jej  trojčlenný  výbor  v  staronovom 
zložení – Jana Borguľová, Dušan Jarina a Július Lo-
menčík. Zaťažkávajúcou skúškou aj pre regionálne 
štruktúry bolo obdobie do členského zhromaždenia 
SSS v Bratislave 28. mája 2013, keď sa bolo  tre-
ba postaviť proti deformujúcemu stavu vo vedení 
Spolku.  Dôkazom  akcieschopnosti  odbočky  bola 
–  okrem  iného  –  pomerne  veľká  účasť  na  uve-
denom  zhromaždení,  napriek  prekážkam  (napr. 
nepreplácanie  cestovného),  prítomných  bolo  10 
členov. Po zvolení nových orgánov SSS zastupujú 
odbočku Jana Borguľová v predstavenstve, členskej 
komisii  a  redakčnej  rade  Literárneho týždenníka, 
Dušan Jarina v kontrolnej komisii a Július Lomen-
čík v mediálnej komisii. Nový predseda Miroslav 
Bielik nastolil otázku činnosti odbočiek ako jednu 
z priorít, dokonca podpredseda SSS Peter Mišák má 
starostlivosť o odbočky v portfóliu svojho zadania. 
Na rozdiel od predchádzajúceho vedenia jeho noví 
predstavitelia  do  regiónov  chodia  a  majú  záujem 
o ľudí v nich. Po niekoľkých rokoch, keď nebolo 
možné do Spolku presadiť žiadneho nového člena, 
sa uvoľnila aj táto zábrana – v uplynulom roku boli 
do Spolku prijatí zatiaľ 4 noví členovia: František 
Piljar, Miroslav Kapusta,  Stanislav Mičev  a Nata 
Hosťovecká. K máju 2014 tvorí teda členskú zák-
ladňu 28 členov, pričom záujem o vstup do našej 
stavovskej organizácie majú ďalší talentovaní auto-
ri, z čoho sa úprimne tešíme.

O  udalostiach  v  odbočke  každoročne  podáva 
svedectvo  jej  občasník Kováčňa,  ktorý  za hodno-
tené  obdobie  vyšiel  v  decembri  2013.  Zostavuje 
ho  Jana Borguľová  v  spolupráci  s  členmi  výboru 
a v grafickom spracovaní Dušana Jarinu. 

Od mája 2013 sa odbočka sústredila okrem pra-
videlných aktivít na dve významné výročia:

90.  výročie  narodenia  Ivana  Plintoviča  a  100. 
výročie narodenia Štefánie Pártošovej.

Dlhoročnému  tajomníkovi  odbočky,  literár-
nemu  vedcovi  Ivanovi  Plintovičovi  bola  venova-
ná spomienka 11. novembra 2013. V priestoroch 
ŠVK – Literárneho a hudobného múzea – sa zišli 
jeho bývalí študenti, kolegovia a priatelia, aby mu 
vzdali úctu a vďaku za dlhé roky nezištnej aktivity. 
Vzácnym dôkazom ich vzťahu je zrod publikácie, 
ktorej vydania sa za života nedočkal – eseje o štú-
rovských básnikoch Štyri medailóny  (Samo  Cha-
lupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ a Ján Botto). 
Zásluha  na  vydaní  patrí  oficiálnemu  partnerovi 
– ŠVK – LHM a Soni Šváčovej ako výkonnej re-
daktorke, Jane Borguľovej ako iniciátorke a autorke 
doslovu, Dušanovi Jarinovi za grafické spracovanie 
a Ivanovi Očenášovi za jazykovú korektúru.

Storočnicu narodenia poetky Štefánie Pártošo-
vej sme si pripomenuli 20. novembra 2013 v Žiari 
nad Hronom, kde prežila časť svojho života. V prí-
tomnosti jej syna Štefana Pártoša sa v Pohronskom 
osvetovom  stredisku  na  spomienkovej  slávnosti 
stretli  jej pamätníci  i priaznivci. Sympatickým či-
nom  obyvateľov  mesta  bolo  odhalenie  pamätnej 
tabule poetke v centre mesta.

V našej pozornosti naďalej zostáva prehliadka 
záujmovej umeleckej tvorivosti pedagógov Chalup-
kovo Brezno (11. – 13. októbra 2013), kde odbočka 
garantuje súťaž v literárnej tvorbe účasťou v porote 
i  niektoré  sprievodné  podujatia. Nezanedbáva  ani 
činnosť  literárneho  klubu Litera  2  pri  ŠVK – Li-
terárnom  a  hudobnom  múzeu;  v  decembri  2013 
vyšiel  jeho 21. zborník s názvom Ako sme prežili 
koniec sveta. Veľmi  radi  registrujeme nové knihy 
našich členov, škoda, že podmienky nám nedovo-
ľujú  viac  sa  podieľať  na  ich  zrode.  Na  vlaňajšej 
Bibliotéke sme mali napriek tomu svojich autorov 
s  ich  dielami:  Slávku  Očenášovú-Štrbovú,  Hanu 
Koškovú a Miroslava Kapustu.

V roku 2014 sme sa sústredili na prípravu a rea-
lizáciu 18. ročníka festivalu Literárna Banská Bys-
trica, ktorá sa v spolupráci s Týždňom slovenských 
knižníc konala 31. 3. – 4. 4. 

V zornom poli bolo 80. výročie narodenia bás-
nika Mikuláša Kováča,  15.  výročie  úmrtia  Jozefa 
Urbana, ale i 70. výročie SNP. Pripomenuli sme si 
životné  jubileá našich členov – Jána Findru, Naty 
Hosťoveckej.

Výbor registruje aktivity členov po celom kraji, 
teší sa z ich nových kníh i literárnych aktivít – Hana 
Košková pôsobí v Lučenci, Marta Hlušíková v Ri-
mavskej  Sobote,  Ján  Fekete  v  Modrom  Kameni, 
Jozef Bily vo Zvolene.

Sme vďační za tri dotácie na konkrétne poduja-
tia: festival Literárna Banská Bystrica, súťaž Cha-
lupkovo Brezno a literárne večery. ŠVK – Literárne 
a hudobné múzeum, Verejná knižnica M. Kováča, 
knižnice a osvetové centrá v mestách kraja, ako aj 
niektoré vzdelávacie inštitúcie nám poskytujú nie-
len priestor, ale aj odbornú a ľudskú pomoc.

Rok  2014  sme  v  podstate  iba  odštartovali, 
do jeho konca máme pred sebou ešte mnoho aktivít, 
medzi  ktoré  patrí  spoluorganizovanie  vedeckého 
seminára SNP a literatúra, účasť na programe k 90. 
výročiu narodenia prof. Zdenka Kasáča, spoluúčasť 
na podujatiach ďalších jubilujúcich členov.

JANA BORGUĽOVÁ
tajomníčka banskobystrickej odbočky SSS

Literárny týždenník  po  členskom  zhromaždení 
28. 5. 2013 stál pred potrebou oživenia a revitalizácie 
jeho autorskej bázy, tematickej i obsahovej štruktúry, 
ako aj grafickej podoby. Dlhodobý úpadok časopi-
su sa prejavoval najmä uzavretým okruhom autorov 
a tém, čo prinášalo aj pokles jeho nákladu. Zastaviť 
tento regresívny proces časopisu SSS, ktorý v čase 
svojho vzniku i v prvých rokoch po novembri 1989 
patril k mienkotvorným médiám, bola úloha nad ľud-
ské sily. O to väčšmi, že bývalé vedenie nezanechalo 
v redakcii ani jedno stále pracovné miesto, keďže ča-
sopis využívali predseda a tajomník SSS popri svo-
jich spolkových funkciách. Tejto neľahkej úlohy sa 
s obdivuhodným nasadením ujal – z poverenia Pred-
stavenstva SSS jeho člen Pavol Dinka, ktorému som 
s tvorbou časopisu v tomto jeho vari najťažšom ob-
dobí od jeho vzniku mal tú česť – takisto z poverenia 
predstavenstva – pomáhať. Dnes, s odstupom času sa 
dá povedať, že už na sklonku roka 2013 sa základná 
úloha – otvoriť časopis prispievateľom, zastaviť jeho 
úpadok  a  naštartovať  jeho  oživovanie  –  podarila. 
Najmä vďaka P. Dinkovi, poverenému jeho zostavo-
vaním, ako aj novej redakčnej rade pod vedením Ja-
roslava Rezníka, a osobitne vďaka podpore vedenia 
SSS, jeho predsedu M. Bielika a J. Tazberíka.

Redakcia na začiatku uvedeného obdobia pripra-
vila v Literárnom týždenníku č. 23 – 24/2014 z 19. 
6.  2013 monotematický  blok  venovaný  členskému 
zhromaždeniu  SSS  zo  dňa  28.  5.  2013,  v  ktorom 
uverejnila  všetky  odovzdané  príspevky  zo  snemo-
vania a uznesenie členského zhromaždenia. Už toto 
dvojčíslo  naznačilo  otváranie  časopisu  rozličným 
názorovým platformám SSS, ktoré za bývalej redak-
cie, jemne povedané, absentovalo. O úspešnosti na-
stúpenej cesty redakcie svedčí množstvo pozitívnych 
čitateľských reakcií, z ktorých niektoré sme aj prie-
bežne uverejňovali, ako aj návrat viacerých dávnej-
ších alebo vstup nových  skúsených a  erudovaných 
prispievateľov na  stránky  časopisu. V nasledujúcej 
časti  v  krátkosti  poukážem aj  na mimoriadne  akti-
vity  redakcie,  ktorými  reagovala  na  „objednávky“ 
významných spoločenských i spolkových udalostí. 

Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na naše územie sprevádzaného oficiálnymi 
štátnymi a cirkevnými oslavami vyšlo monotematic-
ké číslo Literárneho týždenníka 25 – 26/2014, ktoré 
pripravili Pavol Dinka a Štefan Cifra. Tento príspevok 
SSS k osobitne významnému slovenského jubileu za-
rezonoval podľa ohlasov medzi čitateľmi i historikmi.

Rok 2013 bol aj 25. výročím vzniku Literárneho 
týždenníka,  ktoré  si  redakcia  pripomenula monote-
matickým blokom v LT 37 – 38/2014 z 30. 10. 2013 – 

s  anketou  k  jubileu.  Príspevky  poukázali  na  neza-
meniteľný význam a poslanie časopisu v čase  jeho 
vzniku v rokoch 1988 a 1989 pod vedením zaklada-
júceho  šéfredaktora Vincenta  Šabíka  –  v  zápasoch 
o hodnoty demokracie, podpory pôvodnej literatúry 
a  jej  autorov,  presadzovania  väčšej  informovanosti 
občanov,  ochrany  životného  prostredia,  v  prehlbo-
vaní slovenského sebauvedomovacieho procesu, ako 
aj v podpore národno-štátneho úsilia a zvrchovanosti 
Slovenska, vzniku a budovania samostatnej Sloven-
skej republiky pod vedením nasledujúcich šéfredak-
torov, Ľ. Juríka, P. Števčeka, J. Majerníka, P. Holku 
či J. Boba a členov redakcií. 

Významnému 90. výročiu vzniku Spolku sloven-
ských  spisovateľov,  ktorým  na  sklonku  roka  2013 
žil  celý  SSS,  sa  venovalo  rozšírené  číslo  Literár-
neho týždenníka  43  –  44/2014  s monotematickým 
blokom  s  historickými  exkurzmi  do  dejín  Spolku 
od roku 1923 po súčasnosť – s príspevkami od slo-
venských spisovateľov a historikov. Číslo prinieslo 
aj doplňujúce pohľady na význam a poslanie Literár-
neho týždenníka  v ponovembrovom vývoji  a v ča-
soch pred vznikom samostatnej SR.  Jubileum SSS 
na stránkach časopisu vyvrcholilo v LT 43 – 44/2014 
uverejnením výstupov z Budmerického dňa SSS, kto-
rý usporiadalo vedenie SSS a redakcie časopisov 13. 
12. 2013 v DK v Budmericiach k 90. výročiu vzni-
ku Spolku slovenských spisovateľov a k 25. výročiu 
vzniku Literárneho týždenníka a Dotykov.

Predstavenstvo SSS zo dňa 6. 11. 2014: „V sú-
vislosti  s  riešením  obsadenia  funkcie  šéfredakto-
ra Literárneho týždenníka  vymenovalo  päťčlennú 
komisiu  v  zložení  Pavol  Dinka,  Peter  Jaroš,  Peter 
Mišák,  Jaroslav  Rezník  a  Ján  Tazberík  (poverený 
vedením  komisie),  ktorú  splnomocnilo  oslovením 
kandidátov spomedzi členov SSS, výberom jedného 
z nich na tento post a jeho predložením na rokovanie 
predstavenstva.  Zároveň  poverilo  zabezpečovaním 
aktuálnych  anotácií  o  nových  číslach  Literárneho 
týždenníka pre ich elektronickú medializáciu na we-
bovej stránke SSS jeho spoluzostavovateľa Štefana 
Cifru.“ (LT 39 – 40/2014, s. 15) 

Dňa 13. decembra 2013 na zasadaní Predstaven-
stva SSS, ktoré sa zišlo v Budmericiach v deň Bud-
merických dní SSS, „predseda SSS s ohľadom na ne-
odkladnú povinnosť zabezpečovať prípravu jednotli-
vých čísel LT od nového roka navrhol od 1. 1. 2014 
poveriť funkciou šéfredaktora Literárneho týždenní-
ka Štefana Cifru. Predstavenstvo jeho návrh jedno-
myseľne schválilo.“ (LT 1 – 2/2014, s. 23)

Tak sa otvorilo obdobie systematického koncepč-
ného  oživovania  Literárneho týždenníka.  S  ohľa-

Literárny týždenník od júna 2013 
do mája 2014 a v 2. polovici 2014

Členské zhromaždenie SSS 28. mája 
2013 v uznesení uložilo predsedovi a pred-
stavenstvu SSS zvolať v termíne do jedné-
ho roka mimoriadne členské zhromaždenie 
SSS s hlavným bodom programu – noveli-
zácia Stanov SSS. Nezainteresovaný si iste 
môže položiť otázku: prečo? Čo také vážne 
sa stalo, že musí byť zvolané mimoriadne 
členské zhromaždenie? Zainteresovaní a po-
zorní čitatelia Literárneho týždenníka v čísle 
23 – 24, ktoré vyšlo 19. 6. 2013, mohli nájsť 
Fakty o svojvoľnom konaní bývalého vedenia 
SSS v spolkovej činnosti a najmä v súvislosti 
s uzatvorením nevýhodnej zmluvy o nájme spi-
sovateľskej budovy na Laurinskej 2 v Bratisla-
ve... V dvoch stĺpcoch sa píše aj o absurdnosti 
svojvoľnej registrácie Stanov SSS na Mi-
nisterstve vnútra SR 12. 2. 2013 – bez vedo-
mia čo i len predstavenstva, nieto členského 
zhromaždenia SSS ako jediného kompetent-
ného orgánu na ich zmeny –, ktorú vykonali 
vtedajší predseda Ján Tužinský a tajomník 
Pavol Janík. Pre mnohých neuveriteľné, ale 
fakty sú jasné, zdokumentované.

Dňa  12.  2.  2013  zaregistroval  registrový 
úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
zmenu Stanov Spolku Slovenských spisovate-
ľov.

Ministerstvo tak konalo na základe žiadosti 
bývalého  vedenia  Spolku  zo  dňa  30.  1.  2013, 
ktoré  návrh  na  registráciu  dôvodilo  prijatím 
rozhodnutia o zmene Stanov SSS na členskom 
zhromaždení  dňa  16.  3.  2010.  Členské  zhro-
maždenie  je  najvyšším  orgánom Spolku  s  vý-
hradnou právomocou prijímať zmeny stanov.

K nezákonnosti rozhodnutia a postupu
Vedúci  predstavitelia  SSS  J.  Tužinský  a  P. 

Janík  žiadali  listom  dňa  30.  1.  2013,  takmer 
po troch rokoch od konania posledného členské-
ho  zhromaždenia  Spolku,  Ministerstvo  vnútra 
SR „o registráciu aktuálneho znenia stanov“.

K zmene stanov malo údajne dôjsť na člen-
skom zhromaždení Spolku dňa 16. 3. 2010, 
pritom sa na tomto fóre o stanovách vôbec 
nerokovalo; svedčí o tom o. i. stenografický 
zápis podpísaný zapisovateľkou.

Podvod bývalého vedenia
Spolku so Stanovami SSS

dom na pretrvávajúce 
personálno-technické 
problémy  redakcie 
vznikla nová redak-
cia,  v  ktorej  sa  nový 
šéfredaktor  poverený 
vedením redakcie 
oprel  o  skúsených 
tvorcov  časopisu, 
vynikajúcich  a  eru-
dovaných novinárov 
a  publicistov  –  jeho 
zakladateľa  a  šéfre-
daktora Literárneho 
týždenníka  Vincenta  Šabíka,  Pavla  Dinku,  dlho-
ročného šéfredaktora Hlasu ľudu  a Alexandra Hal-
voníka,  zakladateľa  a  šéfredaktora  Knižnej Revue 
a Literiky. Pomoc v oblasti poézie poskytuje básnik 
a tajomník SSS Ján Taz berík, okrem toho vznikli re-
gionálni a zahraniční korešpondenti a nová redakcia 
sa, samozrejme, opierala aj o pomoc redakčnej rady 
pod vedením Jaroslava Rezníka, v ktorej sú zastúpe-
ní viacerí špičkoví novinári a publicisti, ale aj zná-
mi spisovatelia. Toto riešenie sa ukázalo ako jediné 
možné, no napokon aj prináša svoje plody v podobe 
postupnej  výtvarnej  transformácie  časopisu,  zabez-
pečovanej  aj  vďaka  externému  grafikovi Milanovi 
Senkovi,  a najmä profilovaniu  tematickej  štruktúry 
a  obohacovaniu  obsahovej  náplne  časopisu.  Soľou 
každého  časopisu  sú  aktuálne  príspevky  na  témy, 
ktorými spoločnosť žije,  tak aj Literárny týždenník 
v oblasti literatúry, umenia a kultúrno-spoločenských 
tém, ale aj esejistiky a recenzistiky začal rezonovať, 
čo sa odráža na vrastajúcom záujme o toto médium 
i náraste nákladu časopisu.

Záujmom novej  redakcie  je vytvoriť od 1. ok-
tóbra tohto roka z Literárneho týždenníka časopis 
s týždennou periodicitou. Redakcia v spolupráci 
s redakčnou radou a vedením spolku SSS spracovala 
plán činnosti časopisu do konca augusta 2014, rám-
covú koncepciu časopisu po jeho prechode na týž-
denník,  ako  aj  koncepciu  vytvorenia  interaktívnej 
webovej  stránky  časopisu.  Všetky  tieto  náročné 
úlohy – vychádzajúc z profesionality i záujmu novej 
redakcie – sú splniteľné. Najmä však za predpokla-
du podpory vás, čitateľov a prispievateľov časopisu, 
na ktorých sa redakcia obracia nielen ako na reci-
pientov,  ale  aj  spolutvorcov  tohto  výnimočného 
média, ktoré si aj vzhľadom k svojim dejinám za-
slúži byť opäť mienkotvorným médiom slovenskej 
spisovateľskej, umeleckej, ale aj kultúrno-spoločen-
skej a vedeckej inteligencie, platformou pozitívneho 
ovplyvňovania vedomia slovenskej spoločnosti.

ŠTEFAN CIFRA
šéfredaktor poverený vedením redakcie 

Literárneho týždenníka

V pôvodných  a  platných  stanovách,  schvále-
ných členským zhromaždením 29. 5. 1997, svoj-
voľne pozmenili:

a) vypustili klauzulu o dvojročnom volebnom 
mandáte vedúcich predstaviteľov, predstavenstva 
a kontrolnej komisie Spolku,

b)  počet  členov  kontrolnej  komisie  sa  zúžil 
z piatich na troch,

c)  dali  možnosť  predstavenstvu  schvaľovať 
a meniť  stanovy  dvojtretinovou  väčšinou  hlasov 
v tajnom hlasovaní,

d) doplnili čl.  III. bod 9  tak, že  tajomník „je 
štatutárnym orgánom a koná v mene SSS samo-
statne“,  pričom  tajomník  mal  podpisové  právo 
v  bežných  záležitostiach  aj  pred  zmenou  stanov, 
ale nikdy nebol štatutárom 

e)  na  záver  stanov  doplnili  vetu:  „Stanovy 
Spolku slovenských spisovateľov nadobúdajú 
účinnosť registráciou Ministerstva vnútra SR. 
Zmeny schválilo členské zhromaždenie Spolku slo-
venských spisovateľov dňa 16. marca 2010.“

O neexistencii  zmeny  stanov členským zhro-
maždením Spolku dňa 16. 3. 2010 svedčí aj sku-
točnosť, že na druhej strane Literárneho týždenní-
ka (24. 3. 2010), kde boli uverejnené všetky prijaté 
uznesenia členského zhromaždenia, niet o tom ani 
zmienky.

O tom, že si bývalé vedenie prispôsobovalo 
znenie  stanov  podľa  vlastnej  potreby  a  ľubo-
vôle, svedčí aj e-mailová korešpondencia medzi 
úradníkom registrového úradu a bývalým vede-
ním. Vyplýva z nej, že konečné znenie stanov sa 
menilo  pred  registráciou  podľa  pokynov  tohto 
úradníka,  pritom  bývalé  vedenie  výslovne  v  e-
-mailovej  pošte  zo  dňa  5.  2.  2013  uvádza  že, 
„v prílohe Vám zasielame znenie Stanov SSS, 
ktoré je doplnené podľa Vášho e-mailu zo dňa 4. 
2. 2013“, a v e-mailovej pošte zo dňa 6. 2. 2013 
po opätovnej výzve na odstránenie nedostatkov 
bývalé vedenie v návrhu uvádza: „V prílohe po-
sielame znenie Stanov SSS podľa Vášho mailu 
zo dňa 6. 2. 2013.“

Príslušný  kompetentný  pracovník  z  Minis-
terstva vnútra SR požiadal  e-mailom zo dňa 4. 
2.  2013  predsedu  J.  Tužinského,  aby  im  ozná-
mili okrem iného aj tú skutočnosť, „ktorý orgán 
a kedy rozhodol o zmene stanov“. Vedúci pred-
stavitelia SSS klamlivo (po troch rokoch) uvied-

li, že o tom rozhodlo členské zhromaždenie SSS 
dňa 16. marca 2010.

K novelizácii Stanov SSS na členskom zhro-
maždení  dňa 16.  3.  2010 nedošlo  a  o  takomto 
bode sa vôbec nerokovalo. Navyše, hlasovanie 
by muselo byť podľa dovtedy platných  stanov 
tajné, čo by si všetci prítomní delegáti pamätali.

O  zmene  stanov  preto  rozhodoval  orgán, 
predseda, ktorý na to nemal právomoc a ktorému 
navyše  dňa  16.  3.  2012  podľa  stanov  uplynulo 
2-ročné  funkčné  obdobie  (orgány  boli  zvolené 
na členskom zhromaždení dňa 16. 3. 2010).

Po  dôkladnej  analýze  uvedeného  nezákon-
ného  stavu,  po  prerokovaní  v  predstavenstve 
a  s  nezištnou  pomocou  JUDr.  Antona  Blahu, 
CSc.,  predseda  SSS  podal  6.  8.  2013  žalobu 
na miestne  a  vecne  príslušný  súd  s  podnetom 
na preskúmanie rozhodnutia vo veci registrácie 
stanov z 12. 2. 2013 a príslušné žiadosti v tejto 
veci na Ministerstvo vnútra SR s tým, že Spolok 
na  svojom členskom zhromaždení  28.  5.  2014 
prerokuje  a  regulárne  schváli  nové  Stanovy 
SSS.

Nový, komplexný návrh stanov 
Predstavenstvo SSS už v júni 2013 schválilo 

pracovnú skupinu na prípravu stanov – v zlože-
ní:  Július  Balco, Miroslav  Bielik,  Štefan  Cifra, 
Pavol  Dinka,  Emil  Holečka,  Roman Michelko, 
Peter  Mišák,  Ján  Tazberík  a  Jozef  Zavarský  –, 
ktorá intenzívne pracovala od 6. septembra 2013 
do schválenia návrhu nových stanov predstaven-
stvom SSS 16. apríla 2014.

Zmyslom nového návrhu stanov však  je pri-
jať pre našu najstaršiu a počtom členov najväčšiu 
spisovateľskú organizáciu na Slovensku kvalitný 
základný  dokument,  ktorý  upravuje  podmienky 
pre činnosť, kompetencie orgánov a práva členov 
SSS na demokratických a humanistických prin-
cípoch.

Obsahom stanov má byť predovšetkým pod-
pora slovenskej pôvodnej a prekladovej literatú-
ry,  literárneho  života,  vydávania  knižných  lite-
rárnych diel  i  literárnych časopisov SSS, ako aj 
podpora a ochrana práv členov SSS.

Nový  návrh  stanov  okrem  toho  odstraňuje 
ustanovenia svojvoľne vnesené do nich J. Tužin-
ským a P. Janíkom a zavádza aj články znemož-
ňujúce  manipuláciu  s  nehnuteľným  majetkom 
SSS, ktorej sa bývalé vedenie SSS dopustilo.

MIROSLAV BIELIK
predseda SSS
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Vážené kolegyne a kolegovia
zo Slovenského centra PEN!
Dostal  sa mi  na  obrazovku počítača  list  pred-

sedu AOSS  Ľubomíra  Beláka,  v  ktorom  sa Vám 
usiluje  vysvetliť  svoje  postupy  a  rozhodnutia  ako 
predsedu AOSS, a to najmä v kauze spisovateľskej 
budovy na Laurinskej ulici. Hneď na začiatku Vám 
chcem  predoslať,  že  pán  predseda Vás  podvádza 
a klame. Podvádza a klame preto, lebo vám nenapí-
sal celú pravdu a najzávažnejšie skutočnosti zaml-
čal. Iste vie prečo.

Skutočnosť je nasledovná: pán Belák po nástu-
pe  do  funkcie  naozaj  našiel  ekonomickú  stránku 
správy budovy SSS a AOSS v katastrofálnom sta-
ve. Za tento stav v prvom rade zodpovedala AOSS, 
ktorá  bola  zodpovedná  za  správu  budovy.  Isteže, 
časť  zodpovednosti  nesie  aj  bývalé  vedenie  SSS, 
konkrétne tajomník SSS Pavol Janík a predseda Ján 
Tužinský.  Za  defraudáciu  peňazí  pracovníčkami 
AOSS v  neuveriteľnej  výške,  rovnajúcej  sa  vylú-
peniu banky, však nesie zodpovednosť AOSS ako 
správca budovy a v rámci Vašej organizácie všetci 
predchádzajúci predsedovia. V úsilí zahladiť všetky 
nezrovnalosti, na ktorých sa podieľali aj Vaši pred-
sedovia, vznikla myšlienka zbaviť sa budovy, čiže 
predať ju. Iniciátorom bol Peter Juščák, ktorý doho-
dil firmu Arthur, ktorá bola pripravená budovu kú-
piť aj so všetkým pohľadávkami voči dodávateľom 
energií. Na tento nápad skočil Váš vtedajší predseda 
Igor Hochel a spolkový tajomník Pavel Janík. Ako 
sa na tom priživili aj oni, môže Vám porozprávať 
Gusto Murín. Dosť na  tom, Váš predseda Hochel 
a  náš  tajomník  podpísali  s  firmou Arthur  zmluvu 
o prenájme. Obsah zmluvy je tak okato protiprávny, 
že všetci advokáti, čo si ju doteraz prečítali, sa buď 
smiali do popuku, alebo neveriacky krútili hlavami, 
lebo vo svojej praxi sa s niečím takým ešte nestretli.

Túto  zmluvu  našiel  na  stole  aj  Váš  súčasný 
predseda Belák, ako aj nové vedenie SSS. SSS sa 
však  tvrdo  postavil  proti,  argumentujúc,  že  budo-
va je nepredajná. V tomto duchu sa nieslo aj člen-
ské  zhromaždenie  SSS,  ktoré  odvolalo  tajomníka 
i predsedu a následne na nich podalo trestné ozná-
menie. Mimochodom, náš tajomník Pavol Janík ne-
mal nijaké právo zmluvu podpísať. Vedomý si tejto 
skutočnosti neváhal zmeniť stanovy SSS, ktoré by 
ho mali akceptovať ako štatutára, a podviedol štátny 
orgán – Ministerstvo vnútra –, že k zmene stanov 
došlo na členskom zhromaždení SSS 16.  februára 
2010. Nič  také sa  tam však nestalo.  Je príznačné, 
že zmluvu nepodpísal predseda Ján Tužinský, ktorý 
z pozície svojej funkcie má oveľa vyššie právomoci 
ako tajomník, hoci predať časť budovy nebolo ani 
v jeho právomoci.

Otázka znela, ako z tejto šlamastiky. Spočiatku 
sa zdalo, že vedenie SSS a AOSS, konkrétne pred-
seda Belák, nájdu spoločnú reč a budú postupovať 
jednotne v mene záchrany budovy pre kultúrne a li-
terárne účely. SSS chcel zmluvu napadnúť na súde 
a  žiadať,  aby  ju  vyhlásil  za  neplatnú. To by však 
mali  urobiť  obe  organizácie  spoločne  ako  rovno-
cenní  spolumajitelia  budovy. Lenže  pán Belák  už 
asi vtedy pochopil, akou súkromnou zlatou baňou 
môže byť táto kauza, odvolávajúc sa na uznesenie 
Rady AOSS, a odmietol to urobiť. Čo viac, vraj tiež 
na základe uznesenia Rady AOSS, rozhodol sa, že 
ideálnu  čiastku  budovy,  ktorá  patrí AOSS,  predá. 
No a keďže SSS je spolumajiteľom budovy, podľa 
zákona o predkupnom práve predložil SSS záväz-
nú právnu ponuku s vyčíslenou sumou na 1 milión 
330 tisíc eur. Pravdaže, urobil tak v iluzórnej pred-
stave, že SSS  také peniaze nemôže mať, a potom 

si  môže  pol  budovy 
predať,  komu  chce. 
V  skutočnosti  firme 
Arthur. Ale prerátal 
sa  a  s  ním  i  členo-
via  súčasnej  Rady 
AOSS,  ktorí  mu  to 
vraj  schválili.  Lenže 
páni celkom zabud-
li,  že  na  Slovensku, 
napriek  všetkému, 
ešte  žijú  nepodkupní 
slovenskí  vlastenci, 
ktorým  nie  je  ľaho-
stajný  osud  slovenskej  kultúry  ani  osud  spisova-
teľskej pospolitosti. SSS si tieto peniaze zadovážil 
a v riadnom termíne uplatnil svoje predkupné prá-
vo. Chápem, že pre pána Beláka a s ním spriazne-
ných ziskuchtivcov to bol šok. Mohol by som ešte 
písať o  tom, ako sa pán Belák, keď sa o  tom do-
zvedel, skrýval a zatajoval pred funkcionármi SSS, 
neprišiel ani na  jedno dohovorené stretnutie v ná-
deji, že SSS premešká termín na uplatnenie svojho 
predkupného práva. Nestalo  sa, SSS uplatnil  svo-
je právo v  termíne. Zostávalo už  len dohodnúť sa 
na kúpnopredajnej zmluve. Stal sa však pravý opak. 
Pán  Belák  minulý  týždeň  protizákonne  podpísal 
kúpnopredajnú  zmluvu  s  realitnou  firmou Arthur, 
dokonca vraj aj so zápisom do katastra. Lenže ani 
my v Spolku nie sme na hlavu padnutí. Ihneď sme 
to napadli na súde a žiadame o výkon predbežného 
opatrenia. Výsledok nemôže byť iný,  len pozasta-
venie naplnenia tejto zmluvy, lebo vznikla protizá-
konne a svojím spôsobom je to trestný čin. Taký je, 
vážené  kolegyne  a  kolegovia,  súčasný  stav,  ktorý 
Vám pán Belák vo svojom liste vedome zamlčal.

Ešte by som Vám rád položil niekoľko otázok. 
Prvá:  kúpnopredajná  hodnota  polovice  budovy 
je  1 milión  700  tisíc  eur. AOSS  ju  nám  ponúkla 
za 1 milión 330 tisíc eur. Pravdaže, rátajúc s tým, 
že sa na to nezmôžeme. A tak sa Vás pýtam: Kto asi 
zinkasuje rozdiel 370 tisíc eur? Odpovedzte si sami. 
Druhá:  V  SC  PEN,  zloženom  z  členov  všetkých 
spisovateľských  organizácií  tváriacich  sa  ako  ich 
a predvoj  pri  rokovaniach  so  zahraničím, nikomu 
neprekáža, že v pozadí Vašich aktivít sú ľudia s po-
vesťou  ziskuchtivcov,  podvodníkov,  korupčníkov 
a zlodejov? Ak máte troška mravnej cti, prevetrajte 
si to tam a postavte sa konečne na stranu spravod-
livých  a  nepodkupných  slovenských  vlastencov, 
ktorým nejde o nič iné, len o zachovanie materiál-
nej i duchovnej podstaty pre našich mladých literár-
nych tvorcov, o ich dôstojnú budúcnosť. Tretia: Vy 
si myslíte, že pán Belák zriadi v budove u Dežmára 
skutočné  „literárne  centrum“? Vôbec nie!  Ide mu 
len  o  naplnenie  svojej  neveľmi  slávnej  hudobnej 
kariéry i vlastného vrecka. Myslíte si, že SC PEN 
tam nájde svoj priestor a svoje ústredie? Ubezpeču-
jem Vás, že sa tak nestane. Ja Vás však chcem uis-
tiť, že ten priestor budete mať vždy a v plnej miere 
v  tradičnej  spisovateľskej  budove  na  Laurinskej 
ulici v Bratislave. Tak je to!

Prajem Vám veľa tvorivých úspechov a aspoň 
jednu nepokojnú noc, počas ktorej by ste rozmýšľa-
li o tom, čo som Vám tu v stručnej podobe napísal.

JAROSLAV REZNÍK
čestný predseda SSS

Bratislava 17. mája 2014

Milý Mgr. art. Pavol Janík, PhD (magister 
artis et philosophiae doctor), predseda Spol-
ku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), 
tajomník Spolku slovenských spisovateľov 
(1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopi-
su Spolku slovenských spisovateľov Literárny 
týždenník (2010 – 2013), skrátka –

milý Paľo!

Milan Rúfus  si v úvahe Slovo básnika položil 
otázku: Čo je báseň? Sám si aj odpovedal: Spoje-
nectvo, aliancia pravdy a krásy, mohutné bratstvo, 
ktoré nás robí lepšími.

Myslím si, že nielen otázka, ale najmä odpo-
veď sa dá zovšeobecniť na umenie ako také, lebo 
nájsť mieru Rúfusom načrtnutej jednoty – tomu 
sa hovorí umenie.

Umenie by malo v kráse a v pravde zjednocovať 
ľudí, takže umelec by mal byť nielen hľadač krásy 
a pravdy, ale aj ich zjednocovateľ. Skutočná ume-
lecká tvorba sa tak stáva predovšetkým umením žiť.

Ľudovít Fuchs bol o Tebe napísal, že si sa svo-
jím knižným debutom „predstavil ako básnik civil-
ného tónu a spontánneho básnického výrazu, kto-
rému nechýba schopnosť irónie a sebairónie“, a že 
táto poetika sa stala typickou pre celú Tvoju tvorbu, 
„ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj hu-
morný až groteskný rozmer“.

Prečo spomínam tieto veci, milý Paľo?

Za ostatné dva týždne som dostal od Teba znač-
ný počet e-mailov. Na prvý pohľad to nie je nič ne-
zvyčajné, ľudia si bežne píšu. Zaujímavé je však to, 
že za celý život som dostal od Teba poštu možno 
trikrát, aj to boli pozvánky na prezentácie Tvojich 
kníh. Bez podpisu, len v obálke vytlačená neosobná 
pozvánka. Nič viac, nič menej.

Neviem, čo sa stalo, ale od 29. apríla t. r. som 
z ničoho nič začal dostávať od Teba e-maily. Prvý 
som ešte  chápal. Oznámil  si mi,  že  si  sa  stal  čle-
nom redakčnej rady nového časopisu Únie českých 
spisovateľov. Neodpovedal som Ti, bral som to ako 
informáciu  a  výpočet  Tvojich  bývalých  funkcií 
za podpisom som považoval za recesiu a v zátvorke 
latinské vysvetlenie Tvojich akademických titulov 
za čerešničku na torte, keďže Ti „nechýba schop-
nosť irónie a sebairónie“.

Ešte v ten deň, t. j. 29. apríla, mi prišiel od Teba 
druhý  e-mail,  ktorý  mal  ako  predmet  verzálami 
uvedené: A JE TO TU! Po prečítaní mailu aj mne 
svitlo: A  je  to  tu  –  bývalý  tajomník  Spolku  slo-
venských  spisovateľov  (SSS)  a  neúspešný  kandi-
dát na predsedu nejde nechať suchú nitku na SSS. 
Členské zhromaždenie SSS v Trnave je totiž podľa 
Teba fiasko a špekulácia súčasného vedenia. A je to 
tu – výpočet Tvojich bývalých funkcií za podpisom 
a v zátvorke latinské vysvetlenie Tvojich akademic-
kých titulov stratilo čaro sebairónie a začal nadobú-
dať smutný rozmer.

Nasledovali ďalšie e-maily, v ktorých si ma upo-
zorňoval na zavrhnutiahodné konanie vedenia SSS 
či niektorých jeho členov, v lepšom prípade to bola 
jedna Tvoja recenzia a upozornenie na udelenie Ceny 
fair play MUDr. Ivana Chodáka (informácia, že tento 
bývalý výborný futbalista a ešte lepší lekár a človek 
bol Tvojím svokrom, bola pre mňa nová a ďakujem 
Ti za ňu).  Inak – Tvoja korešpondencia bola,  žiaľ, 
plná trpkosti ohrdnutého milenca a ublíženej samo-
ľúbosti... Len  som  stále  nechápal  a  doteraz  nechá-
pem, prečo to posielaš mne? Veď ja som za Tvojej 
funkcionárskej éry v SSS prestal byť jeho členom...

Otvorený list Pavlovi Janíkovi
Na portáli diversity.org.mk,  ktorý  odporúčaš 

pod každým svojím podpisom, som sa dočítal, že 
si virtuóz či majster („virtuoso“) slovenskej litera-
túry, básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publi-
cista a textár. Skrátka, si majster pera, čo Ti určite 
neberiem, pretože je to pravda. Ale od „virtuosa“ 
slovenskej  literatúry  som  čakal  viac  ako  len  za-
trpknuté  obsahy  e-mailov. Majster  pera,  a  navyše 
magister  artis,  by  mal  svojou  tvorbou  povznášať 
ducha, pomáhať objavovať krásu, odkrývať hĺbku 
pravdy, a tak „nás robiť lepšími“.

Zdá sa, že začína byť pravda, že ak na Sloven-
sku spisovateľ už nemá čo povedať, tak politikárči. 
Nemyslím si, že Ty už nemáš čo povedať. Prečo sa 
teda  znižuješ  k  politikárčeniu  a  hnacím motorom 
sa Ti  stáva  zatrpknutosť? Nesvedčí Ti  to!  Predsa 
strata pozícií v SSS by Ťa nemala sťahovať dole, 
doslova až k nenávisti. Alebo si, nebodaj, myslíš, že 
len funkcionár SSS môže byť dobrý spisovateľ...? 
Funkcionársky syndróm skôr uberá z krásy a z du-
cha, skôr-neskôr sa scvrkne len na výpočet titulov 
a  funkcií,  dokonca  navádza  aj  v  súkromnom  sty-
ku  nevynechávať  tituly  najbližšieho  príbuzenstva. 
Komu česť, tomu česť, vzdelancovi titul, a ak treba, 
tak aj funkciu. Je len otázne, či to napĺňa ducha...

Každý,  kto  robí,  robí  aj  chyby,  nikto  nie  je 
voči nim  imúnny. Neklamme si – urobil  si  ich  aj 
Ty počas „funkcionárčenia“ v SSS. Si však naozaj 
presvedčený  o  tom,  že  ich  odstrániš  kuloárnym 
rozsievaním  urazenej  samoľúbosti?  Prepáč,  že  to 
pomenovávam tak natvrdo, ale to, čo mi posielaš, 
svedčí len o nešťastne zvolenej samoliečbe. Ak Ťa 
trápi dianie v SSS, zmeň ho, ak nie, vystúp odtiaľ, 
ak Ti je to jedno, tak potom cui bono?

Milý Paľo,

nie  je  mojím  cieľom  moralizovať,  pretože 
zvlášť pre mňa platí lekár, lieč sám seba. No nedá 
mi, aj napriek „brvnu v mojom oku“ (Mt 7, 4), ne-
upozorniť Ťa na obrovskú chybu, ktorej sa dopúš-
ťaš. Zatrpknutosť Ťa začína odvádzať od poslania 
spisovateľa a som naozaj presvedčený, že nenapĺ-
ňa Tvojho ducha a ani Tvoje ambície (čo by však 
nebolo až také zlé, ale forma dat esse rei...). Mám 
však silný pocit, že namiesto túžby po kráse Ťa za-
čína viesť  túžba k  liečeniu vlastného ega  (čo  tiež 
samo osebe nie je zlé...). Hoci som od Teba mladší, 
ver mi, že cesta, ktorou si sa vydal liečiť svoje bo-
ľačky, sa bude len prehlbovať Tvoju zatrpknutosť, 
pričom boľačky nezmiznú, práve naopak – budú len 
rásť a zväčšovať sa. A z umenia, ars, Ti napokon zo-
stane už len bezobsažný titul... Hamlet by povedal: 
„Slová, slová, slová...“

Priateľ môj (aj keď sme nikdy neboli priatelia, 
skôr kamaráti, dovolím si osloviť Ťa tak),

Robert  Enright,  katolícky  profesor  psycho-
lógie,  napísal:  „Neodpustenie, zatrpknutosť, 
horkosť a hnev sú ako štyri steny väzenskej cely. 
Odpustenie je kľúč, ktorý otvára dvere a dovolí ti 
vyjsť von.“ Myslím si, ba čo viac – som presved-
čený, že by si mal „vyjsť von“. Nemyslím si, že 
niekto  od  Teba  čaká  nejaké  veľkodušné  gesto 
(napokon  –  načo  gestá?),  no  som  si  istý,  že  sa 
od Teba očakáva naplnenie toho, čo si – magister 
artis et philosophiae doctor.

S pozdravom
PAVOL PRIKRYL

Bratislava 19. mája 2014

Vážený pán podpredseda
SC PEN a predseda AOSS,
ďakujem  Ti  za  súhrnnú  informáciu  o  stave 

a riešeniach hospodárenia, naozaj sme potrebo-
vali „pravdivú informáciu priamo z prvej ruky“, 
len nechápem, prečo prišla až „po funuse“, 
teda až po odpredaji AOSS-kého podielu bu-
dovy firme ARTHUR DS, s. r. o. (s ktorou pred-
chádzajúce vedenia AOSS a SSS podpísali, ako 
sám  píšeš,  „katastrofálnu  nájomnú  zmluvu“), 
hoci  sme  traja  členovia Výboru SC PEN poža-
dovali  už  na  marcovom  zasadnutí,  aby  si  nás 
transparentne a včas informoval o všetkých kro-
koch súvisiacich s budovou, a najmä som dosiaľ 
nepochopila,  prečo si nevzal do úvahy pred-
kupné právo SSS,  ako  bezpodielového  spolu-
vlastníka budovy, hoci si naň uplatnil nárok.

Vzhľadom  na  tieto  závažné  skutočnosti, 
o ktorých som sa v správe nedočítala, nemožno 
sa potom čudovať „búrlivým reakciám niekto-
rých členov našej organizácie“, ktorí nadobudli 
pocit,  že  sa všetko udialo za  ich chrbtom a že 
my,  členovia  Výboru  SC  PEN,  sme  ich  mali 
v  dostatočnom  časovom  predstihu  informovať 
o Tvojom zámere. Myslím, že to, pán podpred-
seda  SC  PEN  a  predseda AOSS,  treba  uviesť 
na pravú mieru.

VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ
členka Výboru SCPEN

PRÍLOHA SPOLKU SLOVENSKýCH SPISOVATEĽOV K ČLENSKÉMU ZHROMAŽDENIU 28. MÁJA 2014 V TRNAVE

Vážený pán šéfredaktor, v dvojčísle Lite-
rárneho týždenníka 17 – 18 zo 7. mája 2014 som 
sa dozvedel o invektívach smerujúcich na nové 
vedenie SSS, a teda zrejme aj na Vás a členov 
redakcie. Ich autorom je bývalý šéfredaktor LT 
Pavol Janík. Tak som sa znova presvedčil o jeho 
osobných  povahových  „kvalitách“,  narcizme, 
priam  monumentálnom  presvedčení  o  jeho 
národnej,  spoločenskej,  vedeckej,  umeleckej 
či  publicistickej  výnimočnosti  predurčujúcej 
pozerať  sa na  iných zvysoka,  s pocitom naj..., 
ultra...,  hyper...  Osobne  som  sa  s  ním  nikdy 
nestretol  (chvalabohu,  a  či  škoda?),  lež  hovo-
rili mi o ňom moji kolegovia, priatelia i známi 
z prešovských a košických humanitných a filo-
zofických  fakúlt,  ktorí  s  ním  pri  istých  príle-
žitostiach boli. A  sú  to,  pán  šéfredaktor,  ľudia 
–  vedci,  prozaici,  dramatici  –,  ktorých  aj  Vy 
akiste poznáte. S pánom Pavlom Janíkom na-
priek  tomu mám osobnú  skúsenosť... Som bý-
valý  dlhoročný  vysokoškolský  učiteľ  a  patrím 
do  seniorskej  generácie  slovenských  jazyko-
vedcov – mojimi kolegami sú známe osobnos-
ti  ako  Ján Kačala,  Ivor  Ripka,  Ján  Sabol,  Ján 
Findra a mnohí mladší z celého Slovenska i ne-
bohí  J. Horecký,  J. Mistrík  či V. Blanár. O  čo 
ide? Pánu P. Janíkovi som svojho času napísal 
e-mailovú správu – list, v ktorom som ho úcti-
vo požiadal, aby sa pozrel na moje básne, ktoré 

O spôsoboch komunikácie Pavla Janíka
som napísal v čase voľnejších chvíľ. Poslal som 
mu niekoľko básní  z cyklu, ktorý pripravujem 
na vydanie tohto roku. Pravda, predtým som ich 
ukázal kolegom literátom a umelcom – vyjadrili 
sa  o  nich  sympaticky,  čo  ma  povzbudilo.  Bol 
som  presvedčený,  že  P.  Janík  sa  na  to  pozrie 
a odpíše mi pár slov –  takých či onakých. Ča-
kal som – márne. Už žiak základnej školy vie, 
že  na  list  sa  patrí  odpísať. On  to  neurobil  ani 
po mojom  telefonáte  s  jeho  sekretárkou,  ktorá 
ma  „potešila“  správaním  hodným  americké-
ho  či  ruského  prezidenta: „... pán šéfredaktor 
nemá na vás čas dnes ani zajtra...!“ Vraj jej to 
tak prikázal  povedať. Zdá  sa mi,  že pán  Janík 
tak „komunikoval“ s viacerými – on, veľký  to 
vedec,  národovec  a  publicista  predsa  nebude 
komunikovať s nejakým/-i Mimobratislavčano-
m/-čanmi. Priznávam – dotklo sa ma to. Neza-
slúžil  som  si  to  (okrem mojej  vedeckej,  peda-
gogickej  a  riadiacej  činnosti)  aj  preto,  že  som 
bol jedným z tých, ktorí v roku 1968 nebojácne 
(v Humennom a v  rusínskych dedinách v  jeho 
okolí, a tam to bolo ťažké) obnovovali činnosť 
Matice slovenskej, v tom čase som bol členom 
jej  ústredného  výboru  a  členom  kultúrnej  ko-
misie vedno s A. Matuškom, K. Rosenbaumom, 
T. H. Florinom, Paškovcami a inými. Som rád, 
že v  terajšej  redakcii  je  známy slovenský bás-
nik pán Ján Tazberík. Ako bývalý a dlhoročný 

podpredseda organizačného výboru Akademic-
kého Prešova  (s Karolom Horákom sme  robili 
na príprave po nociach) a člen poroty na vlastnú 
tvorbu, príp. umelecký prednes poézie a prózy 
(patrím  medzi  starých  laureátov  Hviezdosla-
vovho  Kubína  ako  recitátor)  som  čítaval  jeho 
poéziu, príp. aj prednes jeho veršov, keď úspeš-
ne  začínal.  Prepáčte,  končím,  zdržiavam  Vás 
v  robote. Ak  by  ste  mali  záujem  o  moje  ver-
še,  rád  Vám  ich  dakedy  pošlem,  pravda,  ak 
s  tým  súhlasíte.  Nemohol  som  „nepredstaviť“ 
Vám svoju skúsenosť s p. Janíkom. Vám a ce-
lej  redakcii  želám  úspechy,  zdravie,  ešte  viac 
čitateľov  (a  peniaze na  existenciu Literárneho 
týždenníka), pozdravujem redakciu aj pána Jána 
Tazberíka.

FRANTIŠEK RUŠČÁK

(Doc. PhDr. František Ruščák, CSc., je 
známy slovenský jazykovedec, bývalý vyso-
koškolský učiteľ a dlhoročný vedúci katedry 
slovenského jazyka a literatúry na Fakulte 
humanitných vied PU v Prešove, kde naposle-
dy pôsobil na Filozofickej fakulte, bol členom 
vedeckých a redakčných rád, je autorom troch 
monografií a desiatok štúdií a odborných 
článkov doma i v zahraničí – v ČR, Poľsku, 
Ukrajine či Nemecku)


