
Zápisnica z výročného plenárneho zasadnutia 
Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov 

dňa 17. januára 2010 
 
 

1. Podľa programu účastníkov zasadnutia privítal tajomník odbočky A. Straka. 

2. Uviedol aj hosťa – správcu MS Jána Eštoka, ktorý sa k zasadajúcim prihovoril. 

3. Účastníci si minútou ticha pripomenuli pamiatku členov SSS Ladislava Pašku, 

Ľubomíra Schrámka a Benjamína Tináka. 

4. Zároveň pri príležitosti životného jubilea zablahoželali Tomášovi Winklerovi 

a Ondrejovi Nagajovi. 

5. Uvedenie Michala Horeckého, riaditeľa vydavateľstva Knižné centrum v Žiline, za 

moderátora ďalšej časti rokovania. 

 

Voľby do orgánov pobočky SSS 

1. Voľba mandátovej a volebnej komisie: 

- volebná komisia – Tomáš Winkler, Miroslav Bielik, Konštantín Horecký 

- mandátová komisia – Michal A. Kováč, Milan Gonda, Igor Válek 

Zapisovateľ: Ladislav Hrubý 

2. Správa o činnosti odbočky za volebné obdobie 2007-2009 predniesol Anton Straka. 

Konštatoval, že do odbočky patrí 43 autorov. Vo svojej správe spomenul mnohé 

stretnutia a posedenia členov, či už pri uvádzaní nových kníh do života, alebo pri 

iných príležitostiach. Hovoril o aktivitách s uvádzaním nových kníh, o spolupráci 

s knižnicami, kde sa aj uskutočňovali pracovné stretnutia. Súčasťou správy bolo 

zhodnotenie kultúrnych misií do zahraničia, najmä do srbskej Vojvodiny a do Poľska, 

účastí na knižných veľtrhoch – Konštantín Horecký sa napríklad stal čestným 

občanom Majcichova. Anton Straka zároveň oboznámil účastníkov o spolupráci 

s literárnymi klubmi. Vytvoril tiež webovú stránku na internete, kde sú portréty, 

bibliografické údaje, úryvky z diel – treba ju doplniť o ďalších autorov a ďalšie údaje. 

Webová stránka zaznamenala 18 tis. vstupov približne za rok a pol svojej existencie. 

V budúcnosti by bolo dobré pripraviť nové sekcie na vydávanie kníh, najmä pre nové 

knihy a nových autorov. 

3. Hodnotenie literárnej tvorby odbočky za roky 2008-2009 predniesol Igor Válek 

a Michal Badín. Ich články v plnom znení sa objavia na webovej stránke odbočky.  



4. Nasledovali voľby do nového výboru. Ako konštatovala mandátová komisia, boli 

platné.  

V druhých voľbách bol za tajomníka Žilinskej odbočky SSS zvolený Anton Straka. 

Do výboru odbočky boli zvolení: Michal Horecký, Milan Lechan, Peter Mišák, 

Rastislav Kendera, Katarína Mikolášová, Ondrej Nagaj a Anton Straka. 

5. Po krátkej prestávke nasledovala diskusia. Zúčastnil sa jej aj ďalší nový hosť – 

predseda MS Jozef Markuš. Pochválil odbočku, že patrí medzi najväčšie 

a najaktívnejšie. Aj MS si veľmi váži činnosť odbočky. 

Ďalší diskutujúci Tomáš Winkler spomenul týždenník Slovenské národné noviny 

i mesačník Slovenské pohľady, kde môžu členovia odbočky publikovať. Zdôraznil, že 

v dnešnej dobe treba viac pozornosti venovať mladým talentovaným autorom, ktorým 

sa kvôli financiám ťažšie vstupuje do literatúry. Igor Válek hovoril o potrebe vydať 

antológiu diel autorov odbočky. 

Rastislav Kendera sa poďakoval vydavateľstvu Knižné centrum, že vydalo Igorovi 

Válkovi ďalší lexikón. Mrzí ho, že na mnohých autorov sa zabúda a mnohí sú zasa 

čakateľmi na uvedenie do členstva SSS.  

Michal Horecký navrhol založiť klub pri odbočke.  

Anton Straka prišiel s návrhom založiť edíciu mladej tvorby – pôjde napr. o lacnejšie 

vydanie prvej knižky, pracuje 7 literárnych klubov. 

Imrich Sedlák spomenul, že kedysi existoval tzv. evidovaný člen SSS – či by sa to 

nedalo vsunúť do stanov odbočky. 

Peter Mišák má na starosti prijímanie nových členov do SSS. Novým kritériom vstupu 

do organizácie je vydanie jednej publikácie – samozrejme, rozhodujúce je kritérium 

kvality.  

Konštantín Horecký navrhol vytvoriť Martinskú literárnu cenu, podobnú, aká sa 

udeľuje v Žiline. 

6. V závere novozvolený tajomník odbočky Anton Straka poďakoval za dôveru, ktorú 

mu prejavili členovia vo voľbách. Pozval všetkých na ďalšie stretnutia, ktoré sa 

uskutočnia v tomto roku. 

 

 

 

Martin 27.01.2010      Zapísal Ladislav Hrubý 

 


