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ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE
Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov

Účastníci členského zhromaždenia – reflektujúc zložité otázky nášho spoločenského a kul-
túrnopolitického, literárneho a umeleckého života, ale aj vývoja v Európe a vo svete – kon-
štatujú, že žijeme v časoch bezbrehého relativizovania a deštruovania základných európ-
skych civilizačných hodnôt, kresťanských a humanistických princípov, na ktorých stojí eu-
rópska civilizácia a kultúra, ako aj v časoch preferovania a propagovania hmotárskeho spô-
sobu života a nevkusu, masívneho roztvárania nožníc medzi bohatými a chudobnými s ná-
sledným čoraz väčším počtom ľudí žijúcich pod hranicou chudoby a miliónmi detí i dospe-
lých denne zomierajúcich na našej planéte od hladu. Nebezpečne narastá politický extré-
mizmus, neoliberálna globálna rozpínavosť, náboženská a rasová neznášanlivosť – javy 
nenávisti, masívne rozdúchavané niektorými politickými stranami, radikálnymi a extré-
mistickými skupinami i jednotlivcami vo verejnom živote a na sociálnych sieťach. Zvyšu-
je sa utrpenie a strach civilného obyvateľstva z vojnových konfliktov a teroristických úto-
kov. Veľké problémy spôsobuje nekontrolovateľná migrácia. To všetko za dva ostatné roky 

znásobuje šírenie útočiaceho koronavírusu prenikajúceho hra-
nicami štátov, ktorého nezvládanie zodpovedanými politický-
mi garnitúrami a predstaviteľmi prináša strach v ľuďoch i roz-
vrat demokratických princípov a spravovania verejných vecí.

Účastníci zhromaždenia pokladajú za naliehavé otvoriť 
otázky poslania, mravnosti a etických hodnôt, nedoceňova-
ného postavenia spisovateľa a jeho zástoja vo verejnom spolo-
čenskom priestore, ale aj pomenúvania limitov slobody slova 
a neprijateľného uplatňovania novodobej cenzúry, potláčania 
autentického myslenia a tvorivosti najmä tzv. mainstreamo-
vými súkromnými médiami. Vyzývame preto všetkých spi-
sovateľov, kultúrnych a umeleckých pracovníkov na diskusiu 
na túto tému.

Hodnotenie činnosti za obdobie 2017 – 2021

Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov (ČZ SSS) schválilo Správu o činnosti, plnení 
programového vyhlásenia a záverov predchádzajúceho ČZ SSS a o ďalších úlohách, o vydavateľských vý
sledkoch a o hospodárení a Správu kontrolnej komisie za obdobie 2017 – 2021 a vzalo na vedomie Sprá
vu o riešení majetkovoprávnych otázok spojených s nehnuteľným majetkom SSS, ako aj predložené písom-
né dokumenty a dokumenty uverejnené v Literárnom týždenníku 25 – 26 zo 7. júla 2021, rovnako ako pod-
netné námety, ktoré odzneli v diskusii na členskom zhromaždení 15. júla 2021 v Bratislave.

ČZ SSS ďalej prerokovalo a zhodnotilo spolkovú činnosť i prínos členov SSS pre slovenskú pôvodnú 
a prekladovú literatúru od ostatného snemovania v júni 2017. Pozitívne vyzneli spolkové literárne aktivity 
na domácej pôde i v zahraničí, rovnako vydavateľská činnosť Spolku slovenských spisovateľov, jeho vyda-
vateľstva i Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky. Členské zhromaždenie pozitívne hodno-
tí činnosť odbočiek SSS – ako jedinej spisovateľskej organizácie s odbočkami po celom Slovensku –, kto-
rá prinášala vklady najmä v oblasti regionálnej kultúry a literárneho života s podnetmi na obohatenie ce-
lospolkovej činnosti, predovšetkým v tradičných odbočkách v Banskej Bystrici a Žiline, rovnako v odboč-
kách v Trenčíne, Trnave a Nitre a v novozaloženej odbočke v Prešove, a uvedomuje si potrebu riešiť prob-
lémy s ustrnutím činnosti odbočky v Košiciach.

Pozoruhodné výsledky Spolok dosiahol aj v medzinárodných vzťahoch so zahraničnými spisovateľský-
mi organizáciami.

Účastníci zhromaždenia ocenili, že Literárny týždenník napriek sťaženým podmienkam na vydávanie 
a tvorbu v rokoch 2017 – 2021 rozšíril svoju autorskú základňu i žánrové spektrum a kvalitatívne prehlbu-
je svoje obsahové zameranie, výrazne skvalitnil svoju výtvarnú a grafickú úpravu vrátane prechodu na pl-
nofarebné vydania. Rovnako ocenili, že časopis Dotyky si – takisto napriek sťaženým dotačným podmien-
kam – udržuje tradične hodnotnú úroveň a že redakcia sa systematicky venuje mladej spisovateľskej gene-
rácii vrátane organizovania úspešnej súťaže mladých básnikov o Cenu Rudolfa Fabryho. Osvedčilo sa za-
vedenie a skvalitňovanie webových stránok Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka.

Zabezpečenie dlhodobého úspešného fungovania činnosti 
a trvalej udržateľnosti finančného zabezpečenia Spolku

Účastníci zároveň posúdili neutešený majetkovoprávny stav sídelnej budovy nášho Spolku na Laurin-
skej 2 v Bratislave, pod ktorý sa podpísali niekdajší funkcionári Asociácie organizácií spisovateľov Sloven-
ska a Spolku slovenských spisovateľov. V súvislosti s touto kauzou vyslovuje členské zhromaždenie plnú 
podporu doterajšiemu postupu predsedu, predstavenstva a Kontrolnej komisie SSS v súdnom i mimosúd-
nom konaní. Dohodu o hospodárení so spoločnou vecou, o urovnaní a o budúcom majetkovom vysporia
daní zo dňa 15. 5. 2019 – uzatvorenú medzi SSS a spoluvlastníkom budovy, ktorá rieši predovšetkým otáz-
ky obnovy a modernizácie budovy na Laurinskej 2 v Bratislave – pokladá za východisko na zabezpečenie 
trvalého a dôstojného sídla Spolku – jeho sekretariátu, redakcie Literárneho týždenníka a Dotykov, Vyda-
vateľstva Spolku slovenských spisovateľov a vhodných klubových priestorov na prezentačnú činnosť všet-
kých členov Spolku – v budúcej zrekonštruovanej budove na Laurinskej 2 v reálnom finančnom a priesto-
rovom zabezpečení. Novému predsedovi a predstavenstvu odporúča vyvinúť maximálne úsilie na zabez-
pečenie týchto priorít dlhodobého úspešného fungovania činnosti Spolku, ako aj na zabezpečenie trvalej 
udržateľnosti finančného zabezpečenia Spolku.

Podpora Literárneho týždenníka, Dotykov a skvalitňovania internetových médií

Členské zhromaždenie odporúča Spolku, aby sa prostredníctvom vydavateľa – Kultúrno-literárnej aka-
démie, n. o. – i hľadaním dotačných nástrojov vytvárala účinná podpora ďalšieho úspešného kreovania Li
terárneho týždenníka, najmä z aspektu prezentácie nášho spoločenského a kultúrneho života, umeleckej li-
terárnej tvorby, umeleckých, kultúrnych a spoločenských udalostí v celoslovenskom i regionálnom kontex-
te, z pohľadu kultúrno-historického a literárneho reflektovania slovenského národného života, identity, po-
pularizácie slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a podnetov európskeho i svetového literár-
neho a kultúrno-spoločenského kontextu. Odporúča usilovať sa najmä o vytváranie optimálnych podmie-
nok na vydávanie a tvorbu časopisu, skvalitňovanie personálneho a materiálneho vybavenia redakcie, ako 
aj jeho marketingového posilnenia, o podporu skvalitňovania a rozvoja webových stránok Literárneho týž
denníka a takisto odporúča klásť dôraz na profilovanie a obsahovú kvalitu práve sa rozbiehajúceho inter-
netového časopisu Kultúrno-literárny týždenník. Podporuje aktivity časopisu Dotyky ako platformy mla-
dej literatúry a umenia vrátane Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky v záujme podpory 

mladej spisovateľskej generácie i knižné vydavateľské aktivity Spolku, jeho vydavateľstva, všetkých čle-
nov Spolku a celej našej knižnej kultúry v oblasti pôvodnej slovenskej a kvalitnej prekladovej literatúry.

Základné úlohy na obdobie 2021 – 2025 a príprava storočnice Spolku v roku 2023

ČZ SSS načrtlo základné a rozhodujúce úlohy spolkovej činnosti na ďalšie obdobie 2021 – 2025, osobit-
ne k storočnici Spolku slovenských spisovateľov v roku 2023. Treba dbať o rozvoj pôvodnej slovenskej li-
teratúry, o jej čoraz aktívnejšie a dôraznejšie včleňovanie do medzinárodného kontextu.

V súvislosti s tým sa Členské zhromaždenie SSS aj pri 85. výročí Kongresu prihlasuje k Programovým 
návrhom a požiadavkám Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (22. a 23. septem-
bra 2016 v Trenčianskych Tepliciach) – so zameraním na inštitucionálne formy podpory literárnej tvorby, 
najmä zo strany Fondu na podporu umenia (FnPU), na podporu pôvodnej a kvalitnej prekladovej knihy, 
riešenie sociálneho statusu slovenského spisovateľa (Ministerstvo kultúry SR), podporu tradičných hod-
notových literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov, obnovu zastúpenia pôvodnej lite-
ratúry vo verejnoprávnych médiách (RTVS), starostlivosť o slovenčinu vo verejnom priestore (Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) atď. a konštatuje, že uvedené návrhy a požiadavky sú naďalej 
ak tuálne a hodné napĺňania.

Výzva na skvalitnenie činnosti Fondu na podporu umenia 
a objektivizovanie jeho rozhodujúcich procesov 

Účastníci členského zhromaždenia vyzývajú Fond na podporu umenia skvalitniť svoju činnosť a objek-
tivizovať rozhodovacie procesy pri udeľovaní dotácií a štipendií, optimalizovať systém kreovania a výberu 
členov grantových komisií, ktorý dosiaľ nezabezpečuje proporcionalitu a odbornú úroveň ich činnosti, pre-
hodnotiť zásady uplatňovania tzv. konfliktu záujmov žiadateľov o dotácie a potenciálnych členov rozhodu-
júcich štruktúr fondu, zosúladiť prideľovanie dotácií s termínmi vyplývajúcimi z rozpočtových pravidiel 
platných v národnom hospodárstve a zároveň hľadať možnosti, ako poskytovať dotácie na viacročné pro-
jekty, najmä tradičných literárnych, umeleckých a kultúrno-spoločenských časopisov, ako aj hodnotných 
kníh, náročných na prípravu, vyvinúť spoločné úsilie na zlepšenie honorárových podmienok slovenských 
spisovateľov a prekladateľov, hľadať možnosti, ako fondom intenzívne dotačne podporovať knihy a časo-
pisy, aby sa dostávali do siete knižníc, škôl a kultúrnych zariadení, a takisto vytvárať optimálne podmien-
ky na medzinárodnú spoluprácu spisovateľov a prekladateľov.

Potreba zvýšenej mediálnej podpory slovenského spisovateľa 
a našej pôvodnej literatúry

Členské zhromaždenie sa obracia na verejnoprávne médiá, aby venovali väčšiu pozornosť slovenským 
spisovateľom a ich dielam. Osobitne upozornilo na potrebu šíriť autentické hodnoty domácej, slovenskej kul-
túry – počnúc využívaním diel pôvodnej slovenskej a kvalitnej prekladovej literatúry v tvorbe programov 
vrátane prizývania ich tvorcov, t. j. slovenských spisovateľov, hudobníkov, umelcov, k spolupráci a tvorbe 
programov, relácií a filmov; žiada sa prezentovať slovenské pôvodné umenie, ako aj našu tradičnú ľudovú 
a ochotnícku kultúru. A v neposlednom rade sa usilovať osvetľovať slovenské dejiny, vrátane zložitých ob-
dobí, zviditeľňovať slovenské historické osobnosti a udalosti, a to tak v diskusných reláciách, ako aj v tvor-
be dokumentárnych a hraných filmov, zvyšovať informovanosť predovšetkým mladých divákov o zdravo-
vede, ekológii, výchove k rodičovstvu a väčšmi sa venovať mediálnej prevencii gemblerstva, drogovej zá-
vislosti, alkoholizmu, fajčenia a ďalších negatívnych spoločenských javov.

Upevňovanie zástoja Spolku v našom spoločenskom a kultúrnom živote

Účastníci ČZ SSS vyslovujú presvedčenie, že novozvolené orgány Spolku – jeho predstavenstvo, pred-
seda, kontrolná komisia, zástupcovia jeho zariadení i odbočiek v regiónoch celej Slovenskej republiky – 
prispejú aktívnou činorodou prácou k ďalšiemu upevňovaniu zástoja Spolku slovenských spisovateľov v na-
šom spoločenskom a kultúrnom živote, k skvalitňovaniu jeho imidžu a posilňovaniu jeho vážnosti, k zvy-
šovaniu úrovne pôvodnej slovenskej literatúry a prekladovej tvorby a vyvinú maximálne úsilie na zabez-
pečenie dôstojného sídla pre našu najstaršiu a najpočetnejšiu spisovateľskú organizáciu, aby mohla plniť 
svoje poslanie na prospech celého Spolku slovenských spisovateľov, všetkých jeho členov, celej slovenskej 
literatúry, kultúry a nášho národa.

V Bratislave 15. júla 2021

Prvé Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov
Dokončenie zo s. 2 èèè
PSSS na návrh predsedu SSS B. Brendzu podľa Stanov SSS zvolilo do funkcie podpredsedu Spolku na vo-

lebné obdobie 2021 – 2025 ANTONA HRNKA s tým, že mu zverilo pôsobnosť v oblastiach prípravy 100. vý-
ročia vzniku SSS, majetkovoprávnych a ekonomických otázok súvisiacich s nehnuteľným majetkom SSS a za-
hraničných vzťahov SSS so spisovateľskými organizáciami a spisovateľmi iných štátov – s tým, že uvedené 
úlohy bude plniť v úzkej koordinácii s predsedom SSS a tajomníkom SSS, ako aj v spolupráci so zahraničnou 
komisiou SSS, ktorej zloženie a predsedu schváli PSSS.

PSSS schválilo na návrh predsedu B. Brendzu za predsedu Členskej komisie SSS ŠTEFANA CIFRU 
a komisiu v zložení: 1. JANA BORGUĽOVÁ, 2. BORIS BRENDZA, 3. MICHAL CHUDA, 3. MARGITA 
IVANIČKOVÁ, 4. TATIANA JAGLOVÁ, 5. ZUZANA KOVÁČOVÁ, 5. INGRID LUKÁČOVÁ, 6. PETER 
MIŠÁK, 7. LUKÁŠ PERNÝ, 8. PAVOL TOMAŠOVIČ, 9. IGOR VÁLEK.

PSSS na návrh členky PSSS M. Ivaničkovej schválilo podľa Stanov SSS menovanie do funkcie šéfredak-
tora časopisu SSS Literárny týždenník na volebné obdobie 2021 – 2025 ŠTEFANA CIFRU a na návrh tajom-
níka SSS Š. Cifru menovanie do funkcie šéfredaktora časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky 
na volebné obdobie 2021 – 2025 BORISA BRENDZU.

Nové záujmové kluby SSS
Podľa Stanov SSS na návrh tajomníka Š. Cifru PSSS zriadilo dva záujmové kluby – Klub mladých auto-

rov SSS, ktorého iniciovaním a vedením poverilo členku SSS a poetku OĽGU GLUŠTÍKOVÚ, a Klub kres-
ťanských autorov SSS, ktorého iniciovaním a vedením poverilo člena SSS a kresťanského básnika MICHA-
LA CHUDU.

PSSS vzalo na vedomie informáciu o dlhodobej pasivite Komisie pre zahraničné vzťahy SSS zriadenej 
predstavenstvom v minulom volebnom období a poverilo tajomníka Š. Cifru osloviť členku SSS MÁRIU BÁ-
TOROVÚ vo veci iniciovať a viesť novú Zahraničnú komisiu SSS, čo by pôsobila v spolupráci s podpredse-
dom A. Hrnkom, ktorý má v pôsobnosti zahraničné vzťahy, a v úzkej súčinnosti s predsedom B. Brendzom 
a tajomníkom Š. Cifrom.

Príprava 100. výročia vzniku Spolku slovenských spisovateľov
PSSS vzalo na vedomie zoznam členov komisie na prípravu 100. výročia vzniku SSS predložený predse-

dom B. Brendzom a tajomníkom Š. Cifrom a poverilo podpredsedu SSS A. Hrnka predložiť na septembrové 

zasadnutie PSSS návrh zloženia užšieho 12-členného organizačného výboru na prípravu 100. výročia vzni-
ku SSS – spomedzi členov komisie, ktorého členom bude aj predseda B. Brendza a ktorého tajomníkom bu-
de tajomník SSS Š. Cifra.

Na základe návrhu členky PSSS J. Borguľovej poverilo členku PSSS T. Jaglovú osloviť členky SSS a zistiť 
ich prípadný záujem o zapojenie sa do činnosti Klubu Femina SSS (resp. klubu s iným názvom s podobným 
významom), ktorý by v prípade záujmu ženských autoriek-členiek Spolku mohlo zriadiť PSSS.

PSSS vzalo na vedomie informáciu P. Mišáka a Š. Cifru o stave prípravy Antológie slovenskej prózy členov 
SSS s tým, že antológiu už zostavil P. Mišák, že zatiaľ nie je redakčne a jazykovo zredigovaná a že jej vydanie 
závisí od získania sponzorských finančných prostriedkov, keďže Fond na podporu umenia podporil v rámci 
grantov, o ktoré požiadal SSS na rok 2021, iba dve knihy z desiatich kníh.

Zasadnutia a úlohy orgánov SSS
PSSS požiadalo zástupcov SSS uskutočniť zasadnutia všetkých orgánov SSS v nadväznosti na schvále-

nie ich členov PSSS – v termíne najneskôr do októbra 2021 – s programom: a) priebežné vyhodnotenie čerpa-
nia rozpočtu za rok 2021, b) prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022, c) podanie žiadostí o dotácie a gran-
ty na rok 2022.

PSSS požiadalo zástupcov SSS v Správnej rade neziskovej organizácie Kultúrno-literárna akadé-
mia (SR KLA), ktorá je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou SSS, aby SR KLA menovala do funkcie ria-
diteľa KLA predsedu SSS B. Brendzu – vzhľadom na úmrtie čestného predsedu SSS M. Bielika, ktorý vy-
konával uvedenú funkciu, a z dôvodu potreby zabezpečiť prechod nevyhnutných podpisových práv k ban-
kovému účtu a úhrady platieb s termínmi splatnosti, keďže zasadnutia všetkých orgánov SSS sa uskutočnia 
až v termíne do októbra 2021.

PSSS poverilo tajomníka Š. Cifru predložiť na zasadnutie predstavenstva materiál Termíny a zodpoved
nosť za plnenie úloh vyplývajúcich z Uznesenia ČZ SSS a vyhodnotenie záverov z diskusie ČZ SSS z 15. 7. 2021 
a v koordinácii s predsedom B. Brendzom Plán hlavných úloh SSS do konca roka 2021 a na rok 2022.

Činnosť odbočiek SSS a diskusia
PSSS vzalo na vedomie informáciu o činnosti, aktivitách, podujatiach, edičnej činnosti a mediálnych vý-

stupoch odbočiek SSS, ktorú predniesli: B. Bystrica – J. Borguľová, tajomníčka odbočky; Trenčín – Margi-
ta Ivaničková, tajomníčka odbočky, Žilina – P. Mišák, člen výboru odbočky, a Trnava – P. Tomašovič, tajom-
ník odbočky. 

Predstavenstvo SSS vzalo na vedomie aj podnety z diskusných vystúpení J. Borguľovej, J. Mikloška, D. Mi-
kolaja, I. Válka, J. Rezníka, D. Čaploviča, P. Mišáka, T. Jaglovej a i.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA


