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ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021

UZNESENIE

SPRÁVA KONTROLNEJ KOMISIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
o hospodárení s finančnými prostriedkami SSS v období rokov 2017 – 2021

Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov zo dňa 15. júla 2021 v Bratislave
Členské zhromaždenie Spolku slovenských 

spisovateľov (ČZ SSS):

1. schvaľuje:
a) správu o činnosti, plnení programového vy-

hlásenia, záverov ČZ 2017 a o hospodárení Spol-
ku slovenských spisovateľov spracovanú Miro-
slavom Bielikom – predniesol Štefan Cifra;

b) správu Kontrolnej komisie SSS o výsled-
koch kontroly hospodárenia Spolku za uplynulé 
obdobie – predniesol Ľubor Hallon;

c) Kultúrno-literárnu akadémiu, n. o., ako 
100-percentnú dcérsku spoločnosťou Spolku slo-
venských spisovateľov;

d) pracovné predsedníctvo ČZ SSS v zlože-
ní: Boris Brendza, Štefan Cifra (predseda návr-
hovej komisie), Anton Hrnko, Roman Michel-
ko, Peter Mišák, Ľubor Hallon (predseda man-
dátovej komisie), Margita Ivaničková (predsed-
níčka volebnej komisie), čestný predseda Jaro-
slav Rezník, čestní členovia Anton Blaha, An-
ton Hykisch;

e) spracovateľov zápisnice z ČZ SSS: Štefan 
Cifra, Pavol Tomašovič;

f) overovateľov zápisnice a záznamu: Peter 
Mišák, Margita Ivaničková;

g) členov mandátovej komisie: Lena Riečan-
ská, Ľubor Hallon (predseda), Dušan Jarina, Šte-
fan Cifra, Dana Janebová, Martina Nemsilajo-
vá (tajomníčka komisie);

h) členov volebnej komisie: Jana Borguľová, 
Margita Ivaničková (predsedníčka), Zuzana Ko-
váčová, Ružena Scherhauferová, Igor Válek, Šte-
fan Gardoň-Kaštýľsky;

i) členov návrhovej komisie: Boris Brendza, 
Štefan Cifra (predseda), Dalimír Hajko, Tatiana 
Jaglová, Zuzana Kováčová, Roman Michelko, Jo-
zef Mikloško, Peter Mišák, Jaroslav Rezník st., 
Pavol Tomašovič, Martin Vladík;

j) Uznesenie Členského zhromaždenia Spol
ku a Programové vyhlásenie ČZ SSS z 15. júla 
2021 v Bratislave.

2. konštatuje,
že Členské zhromaždenie Spolku sloven-

ských spisovateľov (ČZ Spolku) z 15. júla 2021 
v Bratislave je uznášaniaschopné, keďže podľa 
Hlavy IV. Orgány Spolku slovenských spisova
teľov, písmena A), Členské zhromaždenie, bod 4 
platných Stanov Spolku: „Členské zhromaždenie 
je uznášaniaschopné, ak sa na jeho schôdzi zú
častní viac ako polovica riadnych členov Spol
ku. Ak sa v určenom čase neprezentuje dosta
točný počet riadnych členov Spolku, odkladá sa 
začiatok schôdze členského zhromaždenia o pol 
hodiny. Po tejto tzv. čakacej lehote je členské 
zhromaždenie uznášaniaschopné za podmien
ky, že je prítomná najmenej jedna pätina riad
nych členov Spolku“ a keďže podľa správy man-
dátovej komisie ČZ Spolku, ktorú odovzdal ČZ 
jej predseda Ľubor Hallon, sa po tzv. čakacej 
polhodine na ČZ Spolku zúčastnilo 101 riad-
nych členov, čo je z celkového počtu 377 riad-
nych členov zapísaných na prezenčnej listine 
účasť 26,8 %, teda viac ako jedna pätina riad-
nych členov Spolku.

3. volí
podľa správy volebnej komisie ČZ Spolku väčši-

nou hlasov riadnych účastníkov ČZ Spolku:

a) za predsedu SSS: Boris Brendza
b) Predstavenstvo SSS (PSSS) v zložení (pod-

ľa počtu hlasov): 
1. Pavol Dinka; 2. Bystrík Šikula; 3. Boris Bren-

dza; 4. Štefan Cifra; 5. Peter Mišák; 6. Michal Chu-
da; 7. Roman Michelko; 8. Ján Tazberík; 9. An-
ton Hrnko; 10. Július Lomenčík; 11. Lukáš Perný; 
12. Dušan Mikolaj; 13. Dušan Čaplovič; 14. Tatiana 
Jaglová

náhradníci PSSS:
1. Dalimír Hajko; 2. Jozef Mikloško; 3. Eva Sis-

ková; 4. Štefan Luby; 5. Martin Vladik; 6. Viera Va-
lachovičová-Ryšavá; 7. Dana Janebová; 8. Pavel Vi-
tek; 9. Marcel Páleš

c) Kontrolná komisia SSS v zložení (podľa 
počtu hlasov):

1. Ľubor Hallon; 2. Milan Igor Chovan; 3. Dušan 
Jarina; 4. Jana Poláková; 5. Iveta Zaťovičová

náhradníci KK SSS:
1. Štefan Martinkovič; 2. Štefan Packa

4. potvrdzuje vo funkcii čestných predsedov 
SSS Petra Jaroša a Jaroslava Rezníka a schvaľu-
je do funkcie čestného predsedu Miroslava Bielika.

5. berie na vedomie:
a) podľa Stanov SSS na základe zasadnutí od-

bočiek SSS sa stávajú členmi Predstavenstva SSS 
novozvolení tajomníci odbočiek: Jana Borguľo-
vá (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), 
Zuzana Kováčová (Nitra), Ingrid Lukáčová (Koši-
ce), Pavol Tomašovič (Trnava), Igor Válek (Žilina);

b) Správu o riešení majetkovoprávnych otázok 
spojených s nehnuteľným majetkom SSS spracova-
nú Miroslavom Bielikom – predniesol Peter Mišák.

6. vyslovuje uznanie
Predstavenstvu SSS a Kontrolnej komisii SSS 

za činnosť v uplynulom funkčnom období 2017 
až 2021 a osobitne oceňuje obetavé pôsobenie pred-
sedu Miroslava Bielika, ktorý sa zaslúžil o oživenie 
a rozvoj činnosti SSS i jeho etablovanie v medzi-
národnej spolupráci, ako aj o stabilizovanie majet-
kových pomerov SSS súvisiacich so sídelnou budo-
vou SSS – v súčinnosti podpredsedu Pavla Dinku.

7. poveruje Predstavenstvo Spolku a predsedu 
Spolku v súvislosti s riešením majetkovoprávnych 
otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS:

a) vyžiadať od spoluvlastníka vyhotovenie PRO-
JEKTOVEJ ŠTÚDIE rekonštrukcie budovy na Lau-
rinskej 2 s dôrazom na priestory Spolku;

b) vyžiadať CENOVÚ KALKULÁCIU NÁ-
KLADOV NA REKONTŠRUKCIU priestorov 
Spolku;

c) zabezpečiť spracovanie FINAČNEJ ŠTÚDIE;
d) vyhodnotiť TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ FI-

NANČNÉHO ZABEZPEČENIA SPOLKU SLO-
VENSKÝCH SPISOVATEĽOV v dvoch alternatí-
vach:

1. ak by sa podľa podpísanej Dohody predala časť 
podielu Spolku slovenských spisovateľov – okrem 

priestorov „vo výmere minimálne 100 m2 a prí
slušných podielov na spoločných častiach a spoloč
ných zariadeniach budovy“, teda okrem priestorov 
pre sídlo, redakcie a ďalšie funkcie, ktoré by zosta-
li vo výlučnom vlastníctve Spolku slovenských spi-
sovateľov – a ak by sa vyrovnali všetky pohľadáv-
ky Spolku, vykalkulovať, KOĽKO FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV ZOSTANE NA ZABEZPEČE-
NIE JEHO TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI;

2. rokovať so spoluvlastníkom (investorom 
stavby) O MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ VÝMERE, 
KTORÚ BY SI SPOLOK MOHOL PONECHAŤ 
VO VÝLUČNOM VLASTNÍCTVE s tým, že by 
náklady na rekonštrukciu uhradil z odpredaja ne-
vyhnutnej časti podielu Spolku. Zrekonštruované 
priestory – okrem priestorov na sídlo, redakcie a ďal-
šie nevyhnutné funkcie – BY SPOLOK PRENA-
JÍMAL, ČÍM BY SI ZABEZPEČIL TRVALÚ FI-
NANČNÚ UDRŽATEĽNOSŤ SPOLKU;

e) podľa Dohody, bod 1.17, je nevyhnutné roko-
vať so spoluvlastníkom o možnostiach „pre priesto
ry pre Klub spisovateľov a kníhkupectvo“;

f) finálnu projektovú dokumentáciu prerokovať 
v Predstavenstve Spolku až po vyhodnotení projek-
tovej štúdie, cenovej kalkulácie a finančnej štúdie;

g) v novom predstavenstve prerokovať návrh 
na zriadenie Nadačného fondu Spolku slovenských 
spisovateľov;

h) pripraviť koncept definitívneho riešenia 
priestorov Spolku slovenských spisovateľov v sí-
delnej budove nehnuteľného majetku v nadväznosti 
na výsledky rokovania so spoluvlastníkom.

8. súhlasí
so zvolaním ČZ SSS k 100. výročiu SSS v roku 

2023 a s kompetenciou prerokovať a schváliť noveli-
záciu Stanov Spolku a aktualizáciu Programu Spol
ku na obdobie 2023 – 2025.

9. ukladá: 
9.1. Predstavenstvu SSS
do obdobia, kým bude zrekonštruovaná sídelná 

budova Spolku slovenských spisovateľov na Lau-
rinskej 2 v Bratislave užšie spolupracovať s Mest-
skou knižnicou v Bratislave a využívať na prezen-
táciu tvorby a diel všetkých členov Spolku letnú či-
táreň Červený rak;

9.2. predsedovi SSS:
a) zriadiť prípravný výbor osláv 100. výročia 

vzniku Spolku slovenských spisovateľov na prípra-
vu podujatí, Pamätnice Spolku a antológií z tvorby 
členov SSS k uvedenému jubileu;

b) spracovať a predložiť Predstavenstvu SSS 
program prípravy na 100. výročie vzniku Spolku 
slovenských spisovateľov v roku 2023 – s úlohami 
na obdobie rokov 2021 – 2023;

c) rozpracovať Uznesenie z ČZ SSS a Progra
mové vyhlásenie ČZ SSS, ako aj námety z diskusie 
do konkrétnych úloh na budúce obdobie a predložiť 
ich na rokovanie predstavenstva;

d) predložiť na predstavenstvo informáciu o rea-
lizácii Programových návrhov a požiadaviek Kon
gresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou 
účasťou v Trenčianskych Tepliciach v roku 2016 
a námety na ich napĺňanie;

e) zabezpečiť vyhotovenie písomného zápisu 
z ČZ SSS;

f) zabezpečiť prostredníctvom zástupcov Spol-
ku v orgánoch Vydavateľstva SSS, aby sa vytvori-
la úplne nová webová stránka Vydavateľstva Spol-
ku ako moderný prehľadný predajný e-portál (typu 
Martinus);

g) zabezpečiť prípravu a vydanie Pamätnice 
k 100. výročiu vzniku Spolku slovenských spisovateľov.

9.3. šéfredaktorovi Literárneho týždenníka:
zabezpečiť publikovanie vystúpení na ČZ v Li

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

10. Predstavenstvu SSS a predsedovi odporú-
ča:

a) zachovať kontinuitu a rozvíjať základné princí-
py Spolku slovenských spisovateľov ako najvýznam-
nejšieho, najpočetnejšieho a najstaršieho združenia 
literárnych tvorcov na Slovensku, ktorého tradície 
siahajú do roku 1923; postupne pripravovať osla-
vy 100. výročia vzniku SSS;

b) aktívne sa zúčastňovať na vyhľadávaní mla-
dých talentov, podporovať ich v postupnom začle-
ňovaní sa do literárneho života;

c) iniciovať vznik Klubu mladých autorov SSS 
a Klubu kresťanských autorov SSS;

d) dôrazne vystupovať proti komercializácii kul-
túry;

e) skvalitňovať prezentáciu vydavateľskej ponuky 
Vydavateľstva SSS, Spolku ako vydavateľa a diel čle-
nov Spolku vrátane tých, čo vyšli v iných vydava-
teľstvách;

f) organizovať publikačnú a vydavateľskú čin-
nosť SSS tak, aby zabezpečila čo najširšiu názorovú 
a umeleckú pluralitu;

g) dbať na estetické a myšlienkové nároky pri pri-
jímaní nových členov Spolku slovenských spisovate-
ľov, aby sa udržal vysoký profesionálny kredit Spol-
ku;

h) pomáhať rozvoju slovenskej pôvodnej literatú-
ry v duchu umeleckej náročnosti, humanizmu a po-
rozumenia medzi národmi;

i) vytvárať dôstojnejšie, morálne aj hmotne pri-
merané podmienky na prácu našich tvorcov, spolu-
pracovať s ostatnými spisovateľskými organizáciami 
a so všetkými slovenskými spisovateľmi;

j) iniciovať zvolanie okrúhleho stola slovenských 
spisovateľov všetkých relevantných spisovateľských 
organizácií, ktorý bude začiatkom a zároveň výzvou 
na hľadanie spoločných tvorivých projektov a rie-
šenie problémov, vrátane Fondu na podporu ume-
nia a situácie v Literárnom fonde, nachádzanie vzá-
jomného porozumenia pri skvalitňovaní umeleckej 
tvorby, celej sféry knižnej kultúry – a to bez ohľadu 
na politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu 
či národnostnú príslušnosť;

k) venovať zvýšené úsilie podpore a ochrane au-
torov slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej 
tvorby.

V Bratislave 15. júla 2021

Zapísali: Štefan Cifra, Pavol Tomašovič
Overili: Peter Mišák, Margita Ivaničková

Kontrolná komisia Spolku slovenských spisovateľov (ďalej SSS, resp. Spolok) praco-
vala od júna 2017 do júna 2021 v zložení: predseda Ľubor Hallon, členovia Milan Igor 
Chovan, Dušan Jarina, Ján Marcinko (zomrel 2020) a Gejza Sádecký. Kontrolná komi-
sia preverila dokumentáciu hospodárenia s finančnými prostriedkami Spolku za uve-
dené účtovné obdobie medzi dvoma členskými zhromaždeniami na základe účtovných 
a iných písomných dokladov, ktoré predložili predseda SSS Miroslav Bielik a účtov-
níčka SSS Martina Nemsilajová. Súčasťou tejto správy je účtovná tabuľka, v ktorej 
sú uvedené položky hlavných zdrojov príjmov a výdavkov za jednotlivé roky a sumár.

Príjmy
Najväčšiu príjmovú položku tvorilo nájomné od firmy 

VP Epsilon, s. r. o., v celkovej výške 260 000 eur za 4 ro-
ky a 5 mesiacov. Dlhy na nájomnom od firmy Arthur 
DS predstavujú 132 500 eur. Žiaľ, tento dlh nie je dote-
raz vyrovnaný, pretože SSS je s uvedenou firmou v súd-
nom spore, čo vysvetlí predseda SSS Miroslav Bielik.

Prirodzene, kľúčovou príjmovou položkou boli 
predovšetkým každoročné dotácie z Fondu na pod-
poru umenia na vydávanie a tvorbu Literárneho týž
denníka (v roku 2017), náklady na vydávanie kníh 
a podujatia (Chalupkovo Brezno, celoštátna Literár-
na súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom 
rozpráva v Trenčíne, Cena Rudolfa Fabryho v Bud-
mericiach, Slovesná jar v Martine, Tatranská literár-
na jar vo Vysokých Tatrách a okolí, ďalej zahranič-
né cesty v rámci medzinárodnej spolupráce). Všetky 
uvedené dotácie predstavovali sumu 219 444 €, pri-
tom najviac to bolo za rok 2020 vo výške 63 404 eur; 
tento rok dotácie predstavujú iba 17 000 eur (na in-
ternetový časopis Kultúrno-literárny týždenník, 
na 2 knihy a 2 na podujatia – Cena Rudolfa Fabryho 
a literárna súťaž Jozefa Braneckého).

Našu činnosť pozitívne podporujú dary sponzo-
rov i konkrétnych členov SSS, ktoré celkovo zahŕňali 

33 320 eur, z toho najviac za rok 2020, a to 18 000 eur 
od Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu.

Príjem z členského za sledované obdobie predsta-
vuje 23 022 eur. Tržby sú 13 073 eur. Najväčší podiel 
na tržbách má predaj kníh vydaných SSS a Literárne
ho týždenníka (LT). Treba spomenúť aj položku 2 % 
z podielu zaplatenej dane v celkovej sume 10 085 eur.

Špecifickou príjmovou položkou bola Verejná 
zbierka Kukučín, ktorá predstavovala v roku 2018 
celkovo 2 659 eur. Zbierka sa využila na osadenie pa-
mätnej tabule pri soche Martina Kukučína od sochá-
ra Meštrovića a na vyčistenie a úpravu sochy a úpra-
vu jej okolia v Medickej záhrade a bola podľa zákona 
vyúčtovaná MV SR; na tabuli sa uvádza aj SSS a re-
dakcia LT. Osobitnú príjmovú položku predstavovala 
pôžička od firmy VP Epsilon v hodnote 200 000 eur 
v roku 2019 použitá predovšetkým na vyrovnanie 
zmeniek v sume 172 870 € od IMPRE MEDIA, a. s., 
ktorá je v súčasnosti v likvidácii. Zmenky boli využi-
té na zabezpečenie chodu SSS v čase, keď ARTHUR 
DS, s. r. o., nepoukazoval nájomné za 50-percentný 
podiel na budove na Laurinskej 2 v Bratislave, kto-
rú firma spravovala a užívala. Podrobnejšie sa tým-
to príjmovým položkám venuje v svojej správe pred-
seda SSS Miroslav Bielik.

Výdavky
Najväčšou výdavkovou položkou boli honoráre vy-

platené prispievateľom do LT, čo predstavuje do konca 
mája 2021 celkovo 143 081 eur. Sem patria však aj fi-
nančné prostriedky na dohody o vykonaní práce v sú-
vislosti s podujatiami, autorské honoráre za knihy a po-
dobne. Ďalej sú to mzdy vyplatené predsedovi SSS Mi-
roslavovi Bielikovi, šéfredaktorovi LT Štefanovi Cifro-
vi a účtovníčke Martine Nemsilajovej v celkovej výške 
126 008 eur. Zákonné poistenie predstavuje 44 261 eur. 
Významnou výdavkovou položkou za uplynulé obdo-
bie do konca mája 2021 vo výške 40 366 eur sú výdav-
ky na cestovné a ubytovanie súvisiace s účasťou čle-
nov SSS na pravidelných každoročných podujatiach, 
ktoré organizuje alebo spoluorganizuje SSS, ako sú 
Slovesná jar v Martine, Tatranská literárna jar vo Vy-
sokých Tatrách a okolí, medzinárodný knižný veľtrh 
Bibliotéka v Bratislave, a zo služobných ciest v zahra-
ničí a podobne.

Ďalšie výdavkové položky predstavujú výdaje 
za kancelárske potreby, daň z nehnuteľnosti za 50-per-
centný podiel SSS v budove na Laurinskej 2 v Bratisla-
ve, koncesionárske poplatky RTVS podľa zákona, plat-
by za internet, telefón, poštovné, úroky zo zmeniek a iné 
poplatky. Položka Rôzne zahŕňala finančné prostriedky 
v celkovej sume 49 519 eur, najviac za rok 2017 v sume 
18 073, čo súviselo s doplatením pôžičky ČSOB, ktorá 
bola v roku 2015 a 2016 použitá na preklenutie spomí-
naného obdobia bez príjmov. Ako som zdôraznil, kom-
pletná tabuľka príjmov a výdavkov je súčasťou tejto 
správy a je k dispozícii na sekretariáte SSS.

  
Členovia Kontrolnej komisie SSS sa stretávali spo-

radicky, väčšinou po zasadnutiach Predstavenstva SSS, 
na ktoré boli pozývaní. Pravidelne sa na nich zúčastňo-
val najmä predseda kontrolnej komisie Ľubor Hallon, 

pretože býva v Bratislave. Bydlisko ostatných členov 
komisie je mimo hlavného mesta, a preto im dochá-
dzanie na spoločné stretnutia robilo značné problémy. 
K riešeniu závažných prerokúvaných bodov progra-
mu sa vyjadrovali buď písomne, alebo ich konzulto-
vali s predsedom komisie telefonicky, osobitne v ob-
dobí protipandemických opatrení. Vo funkčnom ob-
dobí kontrolnej komisie sme zaznamenali aj smutnú 
udalosť, keď nás v auguste 2020 navždy opustil náš 
člen Ján Marcinko.

  
Všetky nákladové položky sú doložené príslušný-

mi dokladmi, ktoré podľa potreby, no predovšetkým 
po každoročnej účtovnej uzávierke členovia kontrol-
nej komisie kontrolovali. Na základe uvedených kon-
trol konštatujú, že účtovníctvo SSS je vedené v súla-
de so zákonom o účtovníctve.

Správu Kontrolnej komisie SSS o hospodárení s fi-
nančnými prostriedkami SSS podpísal predseda Kon-
trolnej komisie SSS Ľubor Hallon dňa 24. júna 2021. 
Pretože jeden z členov kontrolnej komisie Dušan Jarina 
bol v čase uzatvorenia správy na dovolenke mimo SR 
a ďalší člen komisie Gejza Sádecký je dlhodobo prá-
ceneschopný, takže nemôže pricestovať do Bratislavy, 
táto správa bola zaslaná všetkým členom kontrolnej 
komisie vrátane Milana Igora Chovana, aby ju pripo-
mienkovali do 1. júla 2021, ktorý bol termínom predlo-
ženia správy Predstavenstvu SSS s cieľom jej schvále-
nia členmi komisie a odporúčania na predloženie člen-
skému zhromaždeniu. Správu schválila kontrolná ko-
misia hlasovaním per rollam (e-mailmi).

ĽUBOR HALLON, 
predseda Kontrolnej komisie SSS

Bratislava 12. júla 2021


