STANOVY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
Prerokované a schválené na Členskom zhromaždení SSS 28. 5. 2014

Preambula
My slovenskí spisovatelia združení v Spolku slovenských spisovateľov v súlade s platnou Ústavou
Slovenskej republiky
hlásime sa k odkazu nášho národného písomníctva od jeho počiatkov, od Proglasu cez našu stredovekú
a novovekú spisbu, dielo bernolákovcov, štúrovcov až k súčasnej slovenskej literárnej tvorbe, k cyrilometodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu štátnosti Veľkej Moravy, ku kultúrnemu
dedičstvu našich predkov, k stáročnému úsiliu o národné bytie zavŕšenému samostatnou slovenskou
štátnosťou – vytvorením súčasnej Slovenskej republiky – a k významnej tradícii našej spolkovej činnosti
pretrvávajúcej od roku 1923,
podporujeme spoluprácu s ostatnými stavovskými spisovateľskými a inými umeleckými organizáciami
pôsobiacimi na Slovensku, so spisovateľmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej
republike, ako aj so slovenskými spisovateľmi žijúcimi v zahraničí, či so spisovateľskými organizáciami
iných krajín,
zdôrazňujeme – presadzujúc uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja
duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity –, že sa vo svojej činnosti budeme riadiť Ústavou Slovenskej
republiky, s osobitným zreteľom na jej Čl. 6 ods. 1 o štátnom jazyku, Čl. 14 až Čl. 25, ktoré ustanovujú
základné ľudské práva a slobody, Čl. 43 ods. 1, 2, ktoré vymedzujú kultúrne práva, Čl. 44 ods.2, 3, ktoré
ukladajú povinnosť chrániť kultúrne dedičstvo; uplatňovať ich budeme v medziach zákonov, ktorými sa
uvedené ustanovenia Ústavy SR vykonávajú.
Týmto vyhlásením sa zároveň zaväzujeme, že budeme v súlade s platnými zákonmi a našimi možnosťami
podporovať tvorivú činnosť a právnu ochranu našich členov.
Vedomí si svojej občianskej zodpovednosti a stavovskej cti prijímame tieto Stanovy Spolku slovenských
spisovateľov.

HLAVA I.
Základné ustanovenia, poslanie, predmet a úlohy
1 Spolok slovenských spisovateľov (ďalej len „Spolok“) je dobrovoľná, nezávislá, stavovská organizácia
združujúca spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu
či národnú príslušnosť.
2. Poslaním Spolku je napomáhať vytváranie priaznivých podmienok na slobodný rozvoj slovenskej
literárnej tvorby a na šírenie slovenskej literatúry, jej všestranné uplatnenie doma i v zahraničí najmä
tým, že:
a) presadzuje slobodu prejavu a tvorby;
b) uplatňuje a bráni profesijné záujmy a občianske práva svojich členov vo vzťahu k verejným
ustanovizniam a štátnym inštitúciám;
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c) je základňou pre literárne združovanie v regionálnych domácich i zahraničných odbočkách
a záujmových kluboch;
d) osobitne podnecuje rozvoj pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry;
e) podporuje činnosť začínajúcich literárnych autorov;
f) spolupracuje s inými spisovateľskými zoskupeniami v Slovenskej republike i v zahraničí, v prípade
potreby s nimi vytvára spoločné pracovné orgány;
g) stavovsky sa zaujíma o rozvíjanie a hodnoty literatúr národností na Slovensku;
h) odmieta bezbrehú komercializáciu kultúry.
3. Spolok organizuje publikačnú a vydavateľskú činnosť tak, aby zabezpečil čo najširšiu názorovú
a umeleckú pluralitu.
4. Spolok sa zúčastňuje na propagácii diel slovenských spisovateľov doma i v zahraničí, nezanedbáva
pritom koordináciu a spoluprácu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a jeho inštitúciami,
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a jeho kultúrnou
diplomaciou, pričom môže vzájomne prospešne spolupracovať s Asociáciou organizácií spisovateľov
Slovenska (AOSS) a s ďalšími spisovateľskými organizáciami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku
i v zahraničí. Zvláštnu pozornosť venuje šíreniu slovenskej literatúry medzi krajanmi, ako aj prezentácii
ich tvorby na Slovensku.
5. Nadväzuje kontakty s obdobnými spisovateľskými organizáciami v zahraničí, osobitne v susedných
štátoch a ďalších krajinách, najmä kde žijú a tvoria slovenskí spisovatelia.
6. Spolupracuje s tlačou, rozhlasom, televíziou a inými médiami pri propagácii činnosti Spolku
a prezentácii pôvodnej slovenskej literatúry.

HLAVA II.
Sídlo, postavenie a symbolika
1. Spolok slovenských spisovateľov je samostatná právnická osoba so sídlom: Laurinská 2, 815 84
Bratislava 1 (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto). (Príloha Stanov Spolku č. 1: Výpis z evidencie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.)
2. Spolok zriaďuje svoje regionálne odbočky na území Slovenskej republiky, spravidla v krajských
mestách.
3. V súlade s platnou legislatívou môže byť zriadená zahraničná odbočka aj v centre literárneho života
slovenských spisovateľov v zahraničí.
4. Predstavenstvo Spolku má vydavateľské oprávnenie a v spojitosti s tým na splnenie svojich
programových cieľov:
– je zriaďovateľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. (ďalej aj: VSSS, s. r.
o.), ktorého prioritou je vydávanie pôvodnej tvorby najmä členov Spolku;
– vydáva časopisy Literárny týždenník a Dotyky, ktoré reprezentujú širokú názorovú platformu
členov Spolku a ďalších prispievateľov.
5. Spolok používa svoj historický znak v inovovanej podobe v tvare cyrilo-metodského dvojkríža, lipovej
ratolesti a knihy s písmenami SSS. (Príloha Stanov Spolku č. 2: Zobrazenie znaku.)
6. Spolok na slávnostnom zhromaždení a na členskom zhromaždení používa zvučku Spolku. (Príloha
Stanov Spolku č. 3: Notový zápis.)

HLAVA III.
Členstvo v Spolku slovenských spisovateľov
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1. Spolok tvoria jeho členovia, ktorí sa podporne združujú aj v regionálnych domácich i zahraničných
odbočkách, a to v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky i príslušného cudzieho štátu.
2. Členom Spolku sa môže stať spisovateľ, ktorý má za sebou členskou základňou akceptovanú umeleckú
tvorbu, resp. vedeckú tvorbu (knihy, hry, scenáre a pod.) a súhlasí so Stanovami Spolku.
3. Individuálne členstvo môže byť:
a) riadne (základné členstvo);
b) mimoriadne (udeľované osobnostiam z interdisciplinárnych oblastí umenia, slovakistom
a významným zahraničným autorom so vzťahom k slovenskej literatúre);
c) čestné (udeľované osobnostiam, ktoré sa mimoriadnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenského
národného, duchovného, kultúrneho a literárneho života a Spolku);
d) prispievajúce.
4. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo na základe písomnej žiadosti uchádzača a písomného
odporúčania členskej komisie Spolku. V sporných prípadoch si môže predstavenstvo vyžiadať nezávislý
odborný posudok alebo písomné odporúčanie dvoch spisovateľov, členov Spolku.
5. V prípade neprijatia sa uchádzač môže odvolať na kontrolnú komisiu v lehote 30 dní od doručenia
oznámenia o neprijatí. Ak s jej rozhodnutím nie je spokojný, môže sa odvolať na členské zhromaždenie,
a to v lehote 30 dní od doručenia stanoviska kontrolnej komisie.
6. Predstavenstvo Spolku môže udeliť mimoriadne alebo čestné členstvo významným domácim
a zahraničným spisovateľom a kultúrnym dejateľom. Mimoriadny a čestný člen má práva v zmysle
Hlavy III. bodu 9 písm. a), c), e) Stanov Spolku; nevzťahuje sa naňho povinnosť platiť členské
príspevky v zmysle bodu 10 písm. c). O mimoriadnom, čestnom a prispievajúcom členstve vedie
Sekretariát Spolku osobitnú evidenciu.
7. O riadnom členstve uchádzača, ako aj o mimoriadnom a čestnom členstve rozhoduje verejným
hlasovaním predstavenstvo väčšinou hlasov prítomných členov.
8. Dokladom o členstve v Spolku je členská legitimácia.
9. Práva riadneho člena:
a) zúčastňovať sa na členských zhromaždeniach a ostatných podujatiach Spolku;
b) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spolku;
c) podávať návrhy na členskom zhromaždení;
d) byť informovaný o činnosti Spolku, podávať návrhy, kritizovať nedostatky a žiadať ich nápravu;
e) odporúčať nových členov;
f) zrušiť svoje členstvo;
g) ak člen Spolku považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa
Stanov Spolku podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce Stanovám Spolu, môže
do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať
okresný súd, v ktorého obvode má Spolok sídlo, o jeho preskúmanie. Návrh na preskúmanie nemá
odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia
pozastaviť (§ 15 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).
10. Povinnosti riadneho člena:
a) všestranne podporovať rozvoj literatúry v duchu umeleckej náročnosti, vedeckej akríbie,
všeľudských hodnôt a porozumenia medzi národmi;
b) brániť slobodu prejavu a tvorby;
c) zachovávať Stanovy Spolku, dodržiavať závery a rozhodnutia členských zhromaždení a platiť
členské príspevky;
d) brániť dobré meno Spolku a aktívne sa zúčastňovať na činnosti Spolku.
11. Členstvo prispievajúce:
a) predstavenstvo môže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na základe písomnej
žiadosti rozhodnúť o udelení prispievajúceho členstva;
b) prispievajúce členstvo možno udeliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prejavuje záujem
finančne, materiálne alebo inak prispievať k napĺňaniu cieľov a poslania Spolku;
c) prispievajúci člen aktívne pristupuje k podpore hlavných podujatí Spolku;
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d) prispievajúci člen má právo podávať návrhy, prezentovať projekty literárnych podujatí
a zúčastňovať sa s hlasom poradným na ich prerokúvaní, a to tak na predstavenstve, ako
aj na členskom zhromaždení;
e) prispievajúci člen podporuje činnosť Spolku príspevkami vo výške, ktorú si sám zvolil, minimálne však
vo výške dvadsaťnásobku základného členského príspevku.
12. Členstvo riadneho člena v Spolku zaniká:
a) vystúpením zo Spolku na základe písomného vyhlásenia člena o svojom rozhodnutí ukončiť svoje
členstvo, alebo
b) nezaplatením členského príspevku do dvoch rokov od písomnej upomienky o pozastavení členstva,
alebo
c) rozhodnutím členského zhromaždenia v dôsledku poškodzovania dobrého mena Spolku alebo
hrubého porušenia Stanov Spolku a uznesení členského zhromaždenia; zdôvodnený návrh
na takýto zánik členstva môže podať ktorýkoľvek riadny člen Spolku, návrh prerokuje kontrolná
komisia, tá ho so svojím stanoviskom predloží na prerokovanie Predstavenstvu Spolku, ktoré ho
predkladá členskému zhromaždeniu na schválenie.
d) Členstvo riadneho člena Spolku zaniká úmrtím člena.
e) Členstvo prispievajúceho člena zaniká písomným oznámením prispievateľa o takomto svojom
rozhodnutí, alebo rozhodnutím Predstavenstva Spolku.
13. Predstavenstvo Spolku pozastaví členstvo v Spolku, ak člen nezaplatil členský príspevok za čas dlhší
ako dva roky, a to až do úplného zaplatenia členského príspevku; po pozastavení môže nasledovať
zánik členstva podľa odseku 12 písm. a), b), c).
14. O zániku členstva rozhoduje v štandardných prípadoch Predstavenstvo Spolku, v osobitných členské
zhromaždenie. Proti rozhodnutiu o pozastavení a o zániku členstva sa môže člen odvolať na kontrolnú
komisiu Spolku v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia predstavenstva. Ak člen nie je spokojný
s rozhodnutím kontrolnej komisie, môže sa odvolať na členské zhromaždenie v lehote 30 dní
od doručenia rozhodnutia kontrolnej komisie.
15. Predseda Spolku po schválení v predstavenstve vydáva, v nadväznosti na Stanovy Spolku, Štatút
členstva v Spolku slovenských spisovateľov, v ktorom je podrobnejšie ustanovený postup pri podávaní
žiadostí o členstvo v Spolku a pri rozhodovaní o takejto žiadosti, pri udeľovaní členstva v Spolku
a pri rozhodovaní o pozastavení členstva, ako aj pri rozhodovaní o zániku členstva, a tiež spôsoby
vedenia agendy členskej základne Spolku.

HLAVA IV.
Orgány Spolku slovenských spisovateľov
1. Orgánmi Spolku slovenských spisovateľov sú:
a) členské zhromaždenie;
b) predstavenstvo;
c) predseda;
d) kontrolná komisia.
2. Členov Predstavenstva Spolku, predsedu Spolku, členov kontrolnej komisie Spolku volí a odvoláva
členské zhromaždenie.
3. Predseda a tajomník Spolku sú v pracovnoprávnom pomere so Spolkom podľa príslušného právneho
predpisu (platného znenia Zákonníka práce). Pracovný pomer predsedu Spolku vzniká jeho zvolením
do funkcie; pracovný pomer tajomníka Spolku vzniká jeho vymenovaním do funkcie.
4. Predseda môže byť zvolený najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Funkčné obdobie
novozvoleného predsedu sa začína v prvý deň po jeho zvolení členským zhromaždením. Odovzdanie
a prevzatie agendy sa uskutoční najneskôr do 30 dní po zvolení nového predsedu Spolku.
5. Funkčné obdobie predsedu, predstavenstva a kontrolnej komisie Spolku je štvorročné.
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A) Členské zhromaždenie
1. Najvyšším orgánom Spolku je členské zhromaždenie, ktoré rozhoduje na riadnych alebo mimoriadnych
zasadaniach o smerovaní Spolku v súlade s poslaním a úlohami Spolku. Zvoláva ho predstavenstvo,
spravidla ku koncu volebného obdobia Predstavenstva Spolku, najmenej 30 dní pred konaním
zhromaždenia.
2. Mimoriadne členské zhromaždenie sa schádza, ak o jeho zvolanie požiada písomne tretina členov
Spolku, alebo písomne dve tretiny členov Predstavenstva Spolku. Takéto zhromaždenie zvoláva
predstavenstvo, a to najneskôr do troch mesiacov od doručenia oficiálneho písomného požiadania
predsedovi Spolku.
3. Slávnostné členské zhromaždenie zvoláva predstavenstvo pri významnej príležitosti. Na takéto
zhromaždenie sú pozývaní aj hostia, o ktorých menoslove rozhoduje predstavenstvo na odporúčanie
predsedu.
4. Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho schôdzi zúčastní viac ako polovica riadnych
členov Spolku. Ak sa v určenom čase neprezentuje dostatočný počet riadnych členov Spolku, odkladá
sa začiatok schôdze členského zhromaždenia o pol hodiny. Po tejto tzv. čakacej lehote je členské
zhromaždenie uznášaniaschopné za podmienky, že je prítomná najmenej jedna pätina riadnych členov
Spolku.
5. Na zhromaždeniach Spolku sa o procedurálnych a programových otázkach hlasuje verejne, rovnako tak
o zložení komisií zhromaždenia. O inštančných personálnych otázkach (predseda, predstavenstvo
a kontrolná komisia Spolku) sa hlasuje tajne. Rozhodnutia sú prijaté, ak za ne hlasovala väčšina
prítomných členov Spolku, pokiaľ nie je v Stanovách ustanovené inak.
6. Členské zhromaždenie:
a) (i) schvaľuje a mení stanovy Spolku; (ii) schvaľuje správu o plnení Programového vyhlásenia Spolku;
(iii) schvaľuje správu predstavenstva o hospodárení Spolku; (iv) schvaľuje správu kontrolnej komisie;
berie na vedomie výsledky hospodárenia;
b) v samostatnom bode rokovania rozhoduje o závažných otázkach majetku Spolku;
c) prijíma rozhodnutia a uznesenia o programových otázkach činnosti Spolku;
d) volí a odvoláva predsedu, prípadne i čestného predsedu;
e) volí a odvoláva 14-členné predstavenstvo a 6 jeho náhradníkov; volí 5-člennú kontrolnú komisiu
a dvoch jej náhradníkov;
f) rozhoduje o odvolaniach vo veci členstva, ako aj o závažných sťažnostiach;
g) schvaľuje finančný výhľad Spolku a určuje výšku ročného členského príspevku.
7. Členské zhromaždenie volí čestného predsedu Spolku. Čestný predseda Spolku:
(i) po dohode s predsedom Spolku a v súčinnosti s ním napomáha reprezentáciu Spolku navonok; (ii)
môže sa zúčastňovať na zasadaniach orgánov Spolku s hlasom poradným; v ostatnom má také isté
práva a povinnosti ako každý iný riadny člen.
B) Predstavenstvo Spolku
Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Spolku medzi členskými zhromaždeniami.
Na čele predstavenstva stojí predseda Spolku.
Zasadanie Predstavenstva Spolku zvoláva, jeho činnosť organizuje a riadi predseda Spolku.
Okrem členov predstavenstva, ktorých zvolilo členské zhromaždenie, členmi predstavenstva sa
bezprocedurálne stávajú tajomník Spolku, ktorého volí predstavenstvo na návrh predsedu, ako aj
tajomníci regionálnych odbočiek Spolku, ktorí boli zvolení na plenárnych zasadaniach odbočiek.
5. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
jeho členov. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov
predstavenstva, vrátane hlasu predsedu Spolku; ak je počet prítomných párny, pri nerozhodných
hlasovaniach sa hlas predsedu (v jeho neprítomnosti ním povereného predsedajúceho) ráta ako
dvojnásobný.
6. V prípade potreby alebo povahy predmetu, o ktorom sa rozhoduje, môže predstavenstvo rozhodovať
aj tzv. formou per rollam, to jest písomne alebo za pomoci využitia moderných informačných
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prostriedkov (napr. prostredníctvom elektronickej pošty, faxom; nie telefonicky), pričom sa rozhoduje
zhodou stanoviska nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých jeho členov, vrátane predsedu Spolku.
7. Na zasadaniach Predstavenstva Spolku sa zúčastňujú s poradným hlasom aj riaditeľ VSSS, s. r. o.,
a šéfredaktori periodík Spolku; poradný hlas má aj čestný predseda.
8. Na zasadania predstavenstva je prizývaný predseda kontrolnej komisie.
9. Ak sa niektorý zvolený člen Predstavenstva Spolku stane počas plynúceho funkčného obdobia
predsedom, tajomníkom alebo členom orgánu inej spisovateľskej organizácie, jeho mandát v Spolku
spočíva; na jeho miesto nastupuje náhradník, ktorého povolá predseda Spolku po oboznámení
predstavenstva s touto skutočnosťou.
10. Predstavenstvo Spolku:
a) na návrh predsedu Spolku volí a odvoláva zo svojho stredu dvoch podpredsedov;
b) na návrh predsedu Spolku volí a odvoláva tajomníka Spolku, ktorý v prípade, ak už nebol zvolený
za člena predstavenstva členským zhromaždením, dňom zvolenia sa stáva riadnym členom
predstavenstva;
c) rozvíja činnosť Spolku v zmysle stanov a uznesení členského zhromaždenia;
d) rozhoduje o zriadení a zrušení regionálnych odbočiek a záujmových klubov Spolku;
e) schvaľuje menovanie, resp. poverenie, šéfredaktorov periodík a ich odvolanie;
f) odporúča valnému zhromaždeniu VSSS, s. r. o., schváliť alebo odvolať riaditeľa, konateľov, členov
predstavenstva a dozornej rady tohto vydavateľstva;
g) odporúča a nominuje zástupcov Spolku v grantových a iných komisiách MK SR, resp.
v organizáciách priamo riadených týmto ministerstvom, ďalej v Literárnom fonde, v literárnych
súťažiach a v iných grémiách, zároveň rozhoduje o ich odvolaní;
h) na návrh predsedu Spolku schvaľuje a odvoláva členov edičnej rady, schvaľuje edičný plán Spolku
a VSSS, s. r. o.;
ch) zvoláva členské zhromaždenie;
i) schvaľuje návrh programu členského zhromaždenia, jeho rokovacieho a volebného poriadku;
j) na návrh predsedu Spolku schvaľuje po diskusii správu pre členské zhromaždenie o činnosti
a hospodárení Spolku za obdobie od predchádzajúceho členského zhromaždenia;
k) rozhoduje o členských otázkach v zmysle Štatútu členstva, a to väčšinou hlasov;
l) schvaľuje rozpočet Spolku na príslušný kalendárny rok a účtovnú závierku;
m) na návrh predsedu Spolku schvaľuje zloženie komisie na udeľovanie literárnej ceny Spolku,
na návrh tajomníka schvaľuje štatút literárnej ceny Spolku.
C) Predseda Spolku slovenských spisovateľov
Predseda Spolku:
a) reprezentuje Spolok navonok, vystupuje a koná v jeho mene;
b) je štatutárnym orgánom Spolku slovenských spisovateľov, koná v jeho mene samostatne; má
prvoradé podpisové a dispozičné právo;
c) písomne poveruje podpredsedu, vo zvláštnych prípadoch aj iného člena predstavenstva
alebo tajomníka zastupovaním predsedu Spolku a určuje rozsah konkrétneho zastupovania;
d) zvoláva a vedie zasadania predstavenstva a zodpovedá za výkon jeho rozhodnutí;
e) spravidla vedie rokovanie členského zhromaždenia, alebo poverí jeho vedením podpredsedu či
iného člena Spolku;
f) vydáva štatút členstva a organizačný poriadok Spolku;
g) určuje sekretariátu úlohy v rámci potrieb Spolku;
h) v súlade s uzneseniami členského zhromaždenia uzatvára v mene Spolku majetkovoprávne
a obchodné zmluvy, a to vždy po predchádzajúcom prerokovaní a schválení v Predstavenstve
Spolku s výnimkou potreby v naliehavej situácii (napr. havária, časová tieseň, špeciálna akcia alebo
zľava zo služby a pod.);
i) po prerokovaní a schválení v Predstavenstve Spolku uzatvára v mene Spolku zmluvy o spolupráci
s domácimi a zahraničnými inštitúciami;
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j) v súlade s rozhodnutím predstavenstva vymenúva a odvoláva šéfredaktorov periodík Literárny
týždenník a Dotyky, nominuje členov zastupujúcich Spolok vo VSSS, s. r. o., v spoločnostiach
s majetkovou účasťou Spolku, ako aj v iných spolkových aktivitách;
k) v prípade, že predseda nesúhlasí s niektorým rozhodnutím predstavenstva zo závažných dôvodov
(rozpor so stanovami, ohrozenie majetku a dobrého mena Spolku), môže sa v lehote 30 dní odvolať
na kontrolnú komisiu, v prípade trvania rozporu s ohľadom na trestnoprávnu zodpovednosť
štatutára, môže uplatniť svoje práva v zmysle Hlavy III. Stanov Spolku, bod 9 písm. g).
D) Kontrolná komisia
1. Kontrolnú komisiu vedie predseda, ktorého volí a odvoláva kontrolná komisia Spolku.
2. Kontrolná komisia:
a) skúma činnosť Spolku a jeho orgánov, plnenie záverov a uznesení členského zhromaždenia
i uznesení predstavenstva, dodržiavanie stanov a tiež činnosť regionálnych odbočiek a v duchu
uznesení členského zhromaždenia upozorňuje predsedu na zistené rozpory a nedostatky;
b) kontroluje hospodárenie Spolku;
c) rozhoduje o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam predstavenstva
a ostatných orgánov Spolku;
d) vyjadruje sa k sťažnostiam členov a predkladá ich prostredníctvom svojho predsedu
predstavenstvu so svojím stanoviskom;
e) vypracúva pre členské zhromaždenie správu o činnosti kontrolnej komisie; po vypracovaní ju dáva
predstavenstvu na vedomie a predkladá členskému zhromaždeniu na schválenie.
3. Predseda kontrolnej komisie:
a) zúčastňuje sa s právom poradného hlasu na zasadaniach predstavenstva Spolku;
b) má právo zúčastňovať sa na zasadaniach vedenia regionálnych odbočiek a klubov.

HLAVA V.
Regionálne odbočky
1. Regionálne odbočky sú súčasťou Spolku, nemajú právnu subjektivitu. Odbočky vznikajú ustanovujúcim
regionálnym zhromaždením, keď sa v odbočke združia členovia Spolku.
2. Regionálne odbočky podporujú svojich členov v rozvíjaní ich tvorivej spisovateľskej činnosti
a zúčastňujú sa na literárnom živote v regióne.
3. Regionálna odbočka organizuje svoju činnosť podľa stanov Spolku a vlastného štatútu, ktorý prijíma
zhromaždenie odbočky a potvrdzuje predstavenstvo Spolku.
4. Členovia regionálnej odbočky si volia zo svojho stredu (tajným hlasovaním, väčšinou členských hlasov)
najmenej 3-členný výbor odbočky, z jeho stredu tajomníka odbočky a hospodára.
5. Predstavenstvo Spolku deleguje písomne výboru odbočky príslušné kompetencie. Predstavenstvo
môže svoje rozhodnutie o delegovaní operatívne spresňovať i meniť.
6. Zhromaždenie regionálnej odbočky má v regióne obdobnú pôsobnosť ako členské zhromaždenie
Spolku (Hlava IV. časť A Stanov Spolku).
7. Zhromaždenie odbočky sa schádza podľa potrieb, povinne tri mesiace pred členským zhromaždením
Spolku. Prijíma návrhy a odporúčania pre členské zhromaždenie, predstavenstvo, predsedu
a kontrolnú komisiu Spolku.
8. Zhromaždenie odbočky zvoláva, minimálne raz za rok, jej tajomník, ktorý o zvolaní, termíne konania
a programe zhromaždenia upovedomuje predsedu Spolku a predsedu kontrolnej komisie Spolku.
9. Na riadnom zhromaždení odbočky sa spravidla zúčastňuje predseda Spolku alebo niektorý člen
Predstavenstva Spolku určený predsedom, podľa potrieb aj predseda kontrolnej komisie Spolku.
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HLAVA VI.
Sekretariát Spolku slovenských spisovateľov
1. Sekretariát je základným administratívnym a organizačným pracoviskom orgánov Spolku.
2. Sekretariát zabezpečuje:
a) administratívne práce;
b) organizačný servis;
c) personálnu agendu, vrátane členskej evidencie, ako aj evidencie ocenení Spolku a iných cien, ktoré
získali členovia Spolku;
d) hospodársku agendu Spolku (vrátane účtovníctva);
e) archív Spolku.
3. Sekretariát zabezpečuje participáciu Spolku na významných spoločenských podujatiach (životné
jubileum člena, vyhlasovanie literárnej ceny Spolku, autorské čítanie, posledná rozlúčka s členom
Spolku a pod.).
4. Sekretariát zabezpečuje administratívnu a organizačnú agendu podľa pokynov predsedu a tajomníka
Spolku.
5. Sekretariát Spolku vedie tajomník Spolku, ktorý:
a) podľa pokynov predsedu Spolku alebo podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu Spolku, organizuje,
riadi a kontroluje prácu sekretariátu Spolku;
b) podľa písomného poverenia od predsedu Spolku alebo od podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu
Spolku, koná v mene a zastúpení Spolku;
c) má podpisové a dispozičné právo v rozsahu, ktorý určuje predseda Spolku, vo výnimočných
prípadoch Predstavenstvo Spolku;
d) priebežne informuje predsedu Spolku alebo podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu Spolku,
o úkonoch, ktoré vykonal z poverenia a v mene Spolku alebo jeho orgánov;
e) je zároveň tajomníkom komisie pre udeľovanie literárnej ceny Spolku.

HLAVA VII.
Edičné a redakčné útvary SSS
1. Edičnými a redakčnými útvarmi sú Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. (ďalej
len: VSSS, s. r. o.), Literárny týždenník a Dotyky. Postavenie a činnosť redakcií upravuje organizačný
poriadok Spolku slovenských spisovateľov, pri VSSS, s. r. o., aj jeho zakladajúca listina.
2. VSSS, s. r. o., je prednostne zamerané na vydávanie pôvodnej umeleckej tvorby, najmä členov Spolku.
3. Literárny týždenník je zameraný na umeleckú literárnu tvorbu, umelecké, kultúrne a spoločenské
udalosti, kultúrno-historické a literárne reflektovanie slovenského
národného života, identity, na prezentáciu a popularizáciu slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej
tvorby a podnety európskeho a svetového literárneho, kultúrneho a spločenského kontextu.
4. Časopis Dotyky je platformou mladej literatúry a umenia.

HLAVA VIII.
Hospodárenie Spolku slovenských spisovateľov
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1. Finančné zdroje Spolku slovenských spisovateľov sú tvorené:
a) z členských príspevkov;
b) z majetku Spolku;
c) z vlastnej hospodárskej činnosti;
d) zo štátnych príspevkov, grantov, darov, dedičstva a iných legálnych zdrojov.
2. Spolok hospodári podľa schváleného rozpočtu.
3. Spolok na podporu literárnej tvorby členov Spolku účelne sám podniká, prípadne kooperuje
s príbuznými inštitúciami (Literárny fond a i.).
4. Spolok vedie účtovníctvo v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5. Rozhodovanie o nehnuteľnom majetku Spolku je v kompetencii členského zhromaždenia Spolku.

HLAVA IX.
Poradné orgány
1. Predseda Spolku, riaditeľ VSSS, s. r. o., a šéfredaktori si môžu vytvárať poradné orgány.
2. Predseda môže vytvárať poradné rady ad hoc, a to na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti
Spolku.
3. Poradným orgánom predstavenstva je edičná rada, ktorá má rozhodujúci vplyv na tvorbu edičného
plánu vydavateľstva. Menuje ju predseda Spolku po schválení v predstavenstve.
4. Redakčná rada Literárneho týždenníka a redakčná rada Dotykov sú poradné orgány ich šéfredaktorov,
redakčnú radu zvoláva šéfredaktor a vedie predseda redakčnej rady v spolupráci so šéfredaktorom.
Redakčné rady pracujú podľa svojich štatútov, ktoré sú po prijatí predstavenstvom ich interným
dokumentom.
5. Členská komisia je iniciačný a poradný orgán predstavenstva.
6. Mediálna komisia je iniciačný, koordinačný a poradný orgán predsedu Spolku, šéfredaktorov periodík
a riaditeľa VSSS, s. r. o.

HLAVA X.
Ceny
Spolok Slovenských spisovateľov si vyhradzuje právo udeľovať výročné ceny. Štatút udeľovania cien
po prerokovaní v poradných orgánoch a schválení predstavenstvom vydáva predseda Spolku.

HLAVA XI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Spolok slovenských spisovateľov je právnym nástupcom Zväzu slovenských spisovateľov so všetkými
právami a povinnosťami vo vzťahu k spravovaniu svojho majetku, k redakciám svojich časopisov
a VSSS, s. r. o.
2. Činnosť tvorivých klubov upravujú samostatné štatúty, schvaľované predstavenstvom Spolku.
3. Stanovy Spolku prijíma alebo mení členské zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
4. Spolok môže byť rozpustený len tajným hlasovaním. A len vtedy, ak (i) sa na ňom zúčastnia najmenej
dve tretiny všetkých riadnych členov Spolku slovenských spisovateľov a (ii) za takéto ukončenie
činnosti Spolku zahlasujú štyri pätiny všetkých prítomných riadnych členov Spolku. O rozpustení
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(zániku) Spolku sa rozhoduje na mimoriadnom členskom zhromaždení, pričom jediným bodom
programu musí byť len rokovanie o rozpustení Spolku slovenských spisovateľov. V prípade ukončenia
svojej spolkovej činnosti je členské zhromaždenie povinné rozhodnúť aj o naložení s majetkom Spolku
slovenských spisovateľov.
5. Prijatím týchto Stanov Spolku sa rušia stanovy Spolku slovenských spisovateľov, schválené členským
zhromaždením dňa 11. januára 1991, 24. mája 1996 a 29. mája 1997 a všetky ich znenia zaregistrované
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k dnešnému dňu.
6. Tieto Stanovy Spolku nadobúdajú platnosť po schválení členským zhromaždením Spolku slovenských
spisovateľov 28. mája 2014.
7. Tieto stanovy, schválené členským zhromaždením Spolku slovenských spisovateľov 28. mája 2014,
nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Dr. Miroslav BIELIK, predseda SSS
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