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ŠTVRTOK, 8. 11. 2018  

9.15 – 10.00 Petra Nagyová Džerengová predstaví svoju novú knižku pre deti s názvom: 
Hanka a Adam   
Garant:  Verbarium 

 
10.00 – 11.00 Renáta Matúšková - Tajuplné povesti o slovenských hradoch a zámkoch 

Garant: Vydavateľstvo Perfekt  
 
11.00 – 12.00 Prezentácia novinky Daniela Heviera – Vtáčia legenda (8+) 

V rozhovore autora s odborníkom na vtáčiu ríšu ožije príbeh o harpyi kráľovskej, 
orlovi, ktorý sa stane kráľom všetkých vtákov; o odvážnom kohútovi Pedrovi, 
ktorý proti nepriateľskej líške zmobilizuje slepačiu armádu... a o podmanivej sile 
rozprávania, ktoré sa stane legendou.  
Garant: Vydavateľstvo TRIO Publishing 

 
12.00 – 13.00 Radostná škola s Danielom Hevierom  

Daniel Hevier inšpiruje a vyučuje literatúru a slovenský jazyk. 
  Garant: Daniel Hevier - HEVI    
 
13.00 – 14.00 Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Turca 

2017 spojená s rozhovorom s autormi Peter Mišák - Alicine psy, Martin 
Ferenčík - Beh a bežci spod Znieva 
Garant: Turčianska knižnica v Martine 

 
14.00 – 15.00 Odovzdávanie cien súťaží Mladý filmový tvorca a Viem, čím budem a prečo 

Garant: SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu 
 

15.00 – 16.00 Etela Farkašová - S predtuchou svetliny   
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov  

 
16.00 – 17.00 Uvedenie do života knihy Slovensko z neba Exclusive 

Garant:  CBS spol, s.r.o 

17.00 – 18.00  Prezentácia vybraných knižných noviniek  

Andrej Šmith: Bol som robotníkom v Sovietskom zväze. Strhujúci príbeh 
Slováka, robotníka, ktorý odišiel do USA a tam, ako presvedčený komunista, svoj 
majetok venoval strane, aby začiatkom 30. rokov odišiel i s manželkou do ZSSR 
budovať socializmus. Po spoznaní boľševickej reality vytriezvel a svoje zážitky 
opísal v knihe, ktorá vyšla v 7 jazykoch. Jej prvé slovenské vydanie z roku 1941 sa 
po roku 1945 dostalo na index a bolo stiahnuté zo všetkých knižníc.  

Anna Majeriková: Cesta. Prezentácia básnickej zbierky spojená 
s autorským čítaním a slávnostným uvedením do života.  
Garant: Goralinga  

 
18.00 – 19.00  Ľudomír Molitoris – Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961 

Prvé dejiny Slovákov Poľsku z pera historika PhDr. Ľudomíra Molitorisa, PhD. 
zobrazujú dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961, ktorých výskum bol dlhé roky 
na okraji bádateľského záujmu historikov. Slovenská menšina v Poľsku sa začala 
kreovať už pred rokom 1918, keď sem v rámci najmä hospodárskych migrácií 
začali prichádzať aj obyvatelia z územia Slovenska. Prvé a jediné združenie 
Slovákov na poľskom území pred rokom 1918, ktoré si založili spoločne s Čechmi 
vo Varšave, bolo Česko-Slovenské verejnoprospešné združenie „Beseda“. Toto 
združenie vzniklo v roku 1902, jeho hlavným cieľom bola sociálna podpora osôb  
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slovenského a českého pôvodu vo Varšave, pričom žiadne národnostné ciele si 
nekládlo. Po roku 1920, kedy boli na základe rozhodnutia Veľvyslaneckej rady 
mierovej konferencie pripojené k Poľsku spišské a oravské obce, obývané 
značnou časťou slovenského obyvateľstva, ktoré sa s danou skutočnosťou 
nestotožňovalo. V súvislosti s tým sa prvýkrát v dejinách stretávame s 
nastoľovaním slovenských národnostných požiadaviek v Poľsku, keď spišskí a 
oravskí Slováci žiadali zachovanie slovenského školstva, možnosti odoberať 
slovenskú tlač, či využívať slovenský jazyk počas cirkevných obradov. Povojnové 
roky 1945 – 1947 boli z hľadiska Slovákov žijúcich na k Poľsku pripojených 
územiach Spiša a Oravy jednými z najhorších v dejinách. Zmena situácie nastala v 
roku 1947. Po podpísaní československo-poľskej zmluvy o priateľstve a 
vzájomnej pomoci z 10. marca 1947. Na základe tejto zmluvy postupne začalo 
obnovovať slovenské školstvo a aj dva slovenské spolky v Poľsku – Spolok 
Slovákov v Nižných Lapšoch, v ktorom boli združení Slováci zo Spiša a Spolok 
Slovákov v Jablonke, v ktorom boli združení Slováci z Oravy. Po oteplení 
spoločensko-politickej situácie v tzv. východnom bloku v roku 1956 a v Poľsku 
viedlo to v marci 1957 k zjednoteniu spolkovej činnosti do  Spoločnosti kultúrno-
sociálna Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorá pôsobila do decembra 1961 a viedla 
aj rozsiahlu hospodársku, kultúrnu, osvetovú a vydavateľskú činnosť.  
Garant: Spolok Slovákov v Poľsku  

 
 

PIATOK, 9. 11. 2018 

9.15 – 10.00 Nikola Aronová prezentuje svoj debutový príbeh pre malých aj veľkých s 
názvom: Posledný dar zvuku 

  Garant: Verbarium 
 
10.00 – 11.00 Juraj  Martiška - Komiks, Marta Hlušíková - Starovek pod lupou 

Garant: Vydavateľstvo Perfekt  
 
11.00 – 12.00 Prezentácia novinky Daniela Heviera – Chymeros: Tajné miesto, kde deti 

učia dospelých (fantasy pre 9+) 
V roku 2017 Daniel Hevier prvým dielom knižky Chymeros: Stopy vedú do 
temnoty odštartoval odvážny projekt deväťdielnej fantasy ságy o chlapcovi 
Chymerosovi, ktorý sa ocitol v paralelnom svete Pravdozeme. Odvtedy projekt 
získal množstvo nasledovníkov a priaznivcov zo strany mladých čitateľov a nebol 
by to Hevier, keby nemal ambície urobiť z literárneho diela „hnutie“, ktoré okrem 
príbehu poskytuje deťom aj dobrodružstvo objavovania širšieho literárneho 
kontextu a popkultúry ako takej. Do tejto komunity sa k dnešnému dňu zapojilo 
vyše tisíc detí a množstvo škôl, ktoré sledujú Chymerosa na ceste Pravdozemou 
a plnia viacero zaujímavých úloh.  
Garant: Vydavateľstvo TRIO Publishing   

 
12.00 – 13.00 Ľuboš Blaha: Antiglobalista 

Garant: SAV - vydavatelstvo VEDA 
 
13.00 – 14.00 Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Liptova 

2017 spojená s rozhovorom s autormi Iveta Zuskinová - Liptov: ľudové 
umenie: umenie a remeslo v živej tradícii, Peter Vítek - monografie 
liptovských obcí 
Garant: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom 
Mikuláši 
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14.00 – 15.00  Uvedenie do života knihy Milan Rúfus: Múdrosť hlbín (výber z diela) 

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský inicioval 
vydanie výberu poézie Milana Rúfusa Múdrosť hlbín, ktorým si chce UMB uctiť 
pamiatku nedožitých 90. narodenín Majstra a pripomenúť udelenie titulu doctor 
honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predstavovaný výber 
zameriava pozornosť čitateľov na hodnoty, ktoré ponúka život človeku. 
Sústreďuje sa na základné veci, ktoré potrebuje každý, ale nie každý o nich 
uvažuje, ctí si ich a žasne nad nimi ako básnik M. Rúfus. Do výberu je zahrnuté aj 
liečivé slovo modlitby a múdre slovo rozprávky. 
Na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018 sa uskutoční slávnostné 
uvedenie knihy do života s umeleckým programom poslucháčov Univerzity 
Mateja Bela za prítomnosti jej rektora, grafika knihy Petra Ďuríka, zostavovateľky 
Slavomíry Očenášovej-Štrbovej, zodpovednej redaktorky Andrey Dankovej, 
jazykového redaktora Ivana Očenáša a riaditeľky vydavateľstva Belianum Zuzany 
Ceglédyovej. Pozvanie prijali aj manželka Majstra pani Magdaléna Rúfusová 
s dcérou Zuzankou. 
Garant: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 
15.00 – 16.00 Zuzana Kuglerová - Fantastika a história v tvorbe prvej dámy slovenských 

povesti, Zuzany Kuglerovej. Prierez 35 ročnou tvorbou bratislavskej autorky, 
poetky, rozprávkarky a spisovateľky, ktorá v svojich knihách spája čarovný svet 
fantázie s históriou Slovenska. 
Garant: GEORG  

 
16.00 – 17.00 Prezentácia nedávnej návštevy slovenského herca Vladimíra Furdíka 

(Nočný kráľ v seriáli Game of Thrones). 
Máte radi seriál Game of Thrones? Zaujímajú vás informácie zo zákulisia? 
Nedávna návšteva herca Vladimíra Furdíka v Bratislave, ktorý sa preslávil 
stvárnením postavy Nočného kráľa vám tieto informácie poskytne. Zážitky 
a dojmy nielen z natáčania vám sprostredkuje pomocou záznamu z besedy, ale aj 
osobnými zážitkami so samotným hercom jeho pozývateľ, organizátor podujatia 
Comics Salon. Zároveň sa tu dozviete aj ďalšie mená hercov a osobností, ktoré 
mieria na Slovensko, takže vám ďalší hostia neuniknú. Tešíme sa na stretnutie.  
Garant: Nekonečno.sk  

 
17.00 – 18.00 Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku a iné novinky z 

vydavateľstva Spolku Slovákov v Poľsku 
Monumentálne dielo odborníka na stredovekú a novovekú latinčinu z Trnavskej 
univerzity v Trnave Doc. Mgr. Miloša Mareka, PhD. obsahuje takmer 17000 
latinských hesiel a ich prekladov do slovenského jazyka. Na 1148 stranách 
môžete okrem samotných prekladov nájsť tiež ukážky grafického vyobrazenia 
latinských znakov, ako aj konkrétne ukážky použitia daných hesiel v 
stredovekých a novovekých prameňoch na území Slovenska. Dielo, ktoré na 
slovenskom knižnom trhu nemá obdobu, je vhodné nielen pre historikov, ale aj 
pre všetkých ktorí pracujú so stredovekými, či novovekými listinami alebo 
pracujú v odboroch, ktoré používajú latinčinu. 
Garant: Spolok Slovákov v Poľsku 

 
18.00 – 19.00  Ondrej Kalamár K.O. od O.K. 
                                        Obľúbený aforista Ondrej Kalamár má 60. Nie, nie kíl – rokov. A rozhodol sa,               
                                        že si to na Bibliotéke pripomenie. Tak, ako je to preňho príznačné: úsmevom  
                                       na tvári. Sekundovať mu pri tom bude Roman Pomajbo (a možno niekedy  
                                        bude hrať aj prvé husle). 

Garant: Vydavateľstvo TRIO Publishing   
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SOBOTA, 10. 11. 2018 

 
10.15 – 15.00   FantáziaFEST 2018 
 
10.15 hod.  „Fantastický stand-up s Martinom Hatalom“ 

Autor románu Whiskey, krv a striebro z vydavateľstva Artis Omnis, držiteľ Ceny 
Fantázie 2012 a humorista pôvodom z Košíc otvorí program vystúpením na 
fantastické témy v štýle Silných rečí. 

10.30 hod.  „Parstelvan: Pečať – krst knižnej novinky“ 
Parstelvan je poetický fantasy príbeh o sile lásky, ktorá obstojí nielen v boji s 
mečmi, ale aj v súboji sŕdc. Autorka Silvia Zeumerová predstaví svoj debut 
netradične rozhovorom so svojím editorom Erikom Fazekašom (vyd. Lindeni) 

11.00 hod.  „Fantastické novinky s Luciou Lackovičovou“ 
Vydavateľstvá Albatros, Artis Omnis, Hydra a Carcosa predstavia v rozhovore s 
Luciou Lackovičovou svoje najnovšie a plánované tituly žánru fantastiky. Erik 
Fazekaš z vydavateľstva Albatros porozpráva o pripravovaných tituloch od 
Isaaca Asimova a Philipa K. Dicka, autor Mark E. Pocha predstaví plánovaný 
román Oni, ktorý publikuje české vydavateľstvo Carcosa, Artis Omnis predstaví 
už publikovanú novinku od Rolanda Oravského V tieni Zeme a spolu s 
vydavateľstvom Hydra porozprávajú o všetkom, čo z ich dielní vzíde v roku 2019. 

11.30 hod.  „Dom 490 – krst knižnej novinky“ 
Príbeh, z ktorého tuhne krv v žilách! Román v štýle filmov AMITYVILLE HORROR, 
PARANORMAL ACTIVITY a kníh ŽIARENIE a EXORCISTA. „Spisovateľ Martin 
Lutziak sa s manželkou Zuzanou a dvoma malými deťmi presťahuje z rušnej 
Nitry do nenápadnej stredoslovenskej obce Kriváň. Manželom neprekáža, že v  ich 
novom príbytku kedysi umreli štyria ľudia – z duchárskych historiek predsa 
dávno vyrástli. Sotva sa však do domu nasťahujú, začnú sa diať zvláštne veci. 
Prebúdzajú sa tiene minulosti, ktoré mali ostať navždy pochované. A  život mladej 
rodiny už nikdy viac nebude ako predtým...“  
Autorom psychologického trileru s výraznými prvkami hororu v štýle Stephena 
Kinga je slovenský spisovateľ Mark E. Pocha. Svojimi knihami (Krajina kanibalov, 
Kontakt, Na Dušičky zomrieš) je známy predovšetkým v kruhoch priaznivcov 
literárnej fantastiky. Keď sa práve nevenuje tvorbe strašidelných príbehov, trávi 
čas s manželkou a svojimi dvoma malými dcérami. Akúkoľvek ďalšiu podobnosť 
s Martinom Lutziakom, hlavným hrdinom románu DOM 490, však absolútne 
vylučuje... (vyd. Artis Omnis) 

12.00 hod.  „Fantasy Award 2018 a predstavenie e-knihy“ 
Vyhlásenie víťazov súťaže poviedok žánru fantastiky v anglickom jazyku Fantasy 
Award 2018 a predstavenie e-knihy najlepších poviedok súťaže z ročníka 2015. 

12.15 hod.  „Martinus Cena Fantázie 2018“ 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov najprestížnejšej súťaže poviedok žánru 
fantastiky. Za účasti porotcov Pavla Rankova, Sama Trnku, Soni Borušovičovej, 
Erika Fazekaša a Juraja Búryho budú spomedzi finalistov slávnostne vyhlásení a 
odmenení víťazi 16. ročníka súťaže. Udelená bude tiež Cena poroty, žánrové 
ceny: Cena Bibliotéky, Cena Béla, Cena fantasy, Cena ESET a na záver bude 
predstavený absolútny víťaz, ktorý vzíde z hlasovania čitateľov stránky 
Martinus.sk. 

13.45 hod.  „Fantázia 2018 – krst knižnej novinky“ 
Organizátori literárnej súťaže Martinus Cena Fantázie Lucia Lackovičová a Ivan 
Aľakša predstavia a pokrstia antológiu najlepších poviedok šestnásteho ročníka – 
Fantázia 2018. Vyše 400-stranová kniha obsahuje tie najlepšie a najzaujímavejšie 
fantastické poviedky súťaže s kompletným bodovým hodnotením zúčastnených 
poviedok.  
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14.15 hod.  „Slovenská fantastika smeruje do TV: Jozef Karika a Juraj Červenák“ 

Najznámejší a najúspešnejší domáci autori fantastiky Jozef Karika a Juraj 
Červenák na besede predstavia filmové spracovania svojich literárnych diel. Jozef 
Karika porozpráva o tom, ako vznikala filmová podoba románu Trhlina, ktorý 
získal Cenu čitateľov v súťaži Anasoft litera 2017. Juraj Červenák bližšie 
predstaví plány filmového spracovania knižnej série o kapitánovi Steinovi a 
notárovi Barbaričovi. 

Garant  Fantázia o.z.  

 
15.00 – 16.00 Prezentácia dvojjazyčnej plnofarebnej publikácie (v slovenskom a poľskom 

jazyku). Putovanie krajinou na brehoch Dunajca za účasti autorov 
a zástupcov samosprávy vás prenesie do magického sveta Zamaguria s  jeho 
prírodnými krásami a historickými pamätihodnosťami. Dozviete sa viac 
o tunajších nárečiach – goralskom i osturnianskom, načriete do nevyčerpateľnej 
studnice ľudovej slovesnosti, budete mať možnosť na vlastné oči vidieť originálny 
kroj z Malej Frankovej, predstavíme vám ako v minulosti Zamagurčania liečili ľudí 
i zvieratá či ako sa hrávali deti na Zamagurí. Autorský kolektív, zložený prevažne 
zo Zamagurčanov, ktorí sú sami nositeľmi prezentovaných hodnôt a tradícií, 
predkladá širokej verejnosti dielo hodnotné nielen svojím obsahom, ale aj 
posolstvom. Nie naháňanie sa za falošnými hodnotami, prezentovanými dnešnou 
konzumnou spoločnosťou, ktoré sú dočasné a pominuteľné, ale hľadanie 
a nachádzanie podstaty nás samých v múdrosti našich predkov.  
Garant:  Vydavateľstvo Goralinga v spolupráci s Mestom Spišská Stará Ves 
a Gminou Nižné Lapše (Poľsko) 

 
16.00 – 17.00 prof. Ján Lukačka, doc. Ivan Mrva  v rozhovore nad knihou Anton Špiesz - 

Bratislava v stredoveku 
Garant:  Vydavateľstvo Perfekt   

 
17.00 – 18.00 Miroslava Varáčková a Kristína Ježovičová: Ako napísať dobrú knihu pre 

tínedžerov? 
Miroslava Varáčková, Kristína Ježovičová aj Zuzana Štelbaská sú úspešné autorky 
kníh pre mladých čitateľov. Je ťažké zaujať tínedžerov? Čo musí mať dobrá kniha 
pre dnešnú mládež? 
Moderuje: Zuzana Štelbaská 
Garant: Albatros Media Slovakia 

 
18.00 – 19.00  Muži vs. ženy  - Vo večnej príťažlivosti a boji čítame s hudbou 

prezentácia autorov z vydavateľstva Elist  
Oni z Marsu, ony z Venuše. Spojili sa a vytvorili unikátnu zbierku poviedok. Každá 
z nich je iná. Sú šokujúce, ale aj romantické, drsné, s hriešnou dávkou erotiky, no 
aj s odkazom na zamyslenie. Nechajte sa vtiahnuť do sveta štrnástich poviedok 
mužsko-ženského sveta, ktorý nám vie všetkým niečo dať. Od prvej po poslednú 
stranu sa ponorte do fascinujúcich príbehov a odhaľte potenciál autorov, ktorí 
vám v poviedkach ponúkajú kúsok svojho vlastného sveta. 
Garant: Vydavateľstvo ELIST 
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NEDEĽA, 11. 11. 2018 

 
10.15 – 11.00 Prezentácia trojknihy herečky a spisovateľky Zuzany Cigánovej  - Aksál, 

Šampanské káva pivo a Špaky v tŕní 
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 

 
11.00 – 12.00  Adrián Macho: Gerda. Príbeh veľryby 

Výtvarný workshop s autorom obľúbenej veľryby Gerdy, ktorá deti tak veľmi 
ľúbia! 
Garant:  Albatros Media Slovakia 

 
12.00 – 13.00 Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2017 

spojená s rozhovorom s autormi Medard Slovík - Stretnutia naslepo, Ján 
Banovčan – Ingrid Banovčanová (zost.) - Monografia obce Zábiedovo 
Garant: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 

 
13.00 – 14.00  Paula Sabolová Jelínková: Čertík Trapko 

Keď sa má čertík Trapko naučiť abecedu, začnú ním všetci čerti šiť. Deti, 
pomôžete mu? 
Moderuje: Diana Mašlejová 
Garant:  Albatros Media Slovakia 

  
14.00 – 15.00   Anina Botošová: Čarovné príbehy - krst knihy poviedok s hudobným 

doprovodom  
Hlavnou témou Čarovných príbehov sú rôzne podoby spolužitia Rómov a 
Nerómov a presvedčenie, že nie je dôležité, kto sa kým narodil, ale aké ľudské 
hodnoty uznáva. Inšpiráciou k napísaniu poviedok autorke boli spomienky a 
príbehy jej starej mamy Magdalény Gergeľovej, ktorá žila v rómskej   osade vo 
Zvolenskej Slatine a tiež spomienky a príbehy jej dobrých rodičov, výnimočného 
huslistu Jána Berkyho Mrenicu a maminky Evky.  
Ich obrovská láska a mimoriadny rozprávačský dar urobili z autorkinho detstva 
neutíchajúcu čarovnú rozprávku z Tisíc a jednej noci. Poviedky sú veselé i 
smutné, plné lásky, dejových zvratov, emócií a autentického života Rómov.  
Garant: Vydavateľstvo Elist   

 
15.00 – 16.00       Igor Daniš – prezentácia knihy Idyla   

Žijeme v najlepšom z možných svetov? Ekonomike sa darí, ľudia konzumujú. 
Pred voľbami politici sľubujú pokračovanie raja. Ľudia obviňujú politikov z 
korupcie, intelektuáli burcujú, politici sa hádajú, médiá poľujú...a Miro sa stáva 
jedným zo scenáristov predvolebného boja... 
Garant: Vydavateľstvo MARENČIN PT  

 
16.00 – 17.00  Prezentácia knihy Allatra od spisovateľky Anastasie Novych 

Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách a v rôznych 
systémoch vypovedali o tom, že v dnešnej dobe, v čase globálnej zmeny epoch, sa 
objaví kniha, ktorá zmení svet. Bude silná v každom svojom slove a znaku. Vďaka 
informáciám, ktoré prinesie, ľudia stratia pochybnosti a strach a uvidia pravdu. 
Staroveké Znalosti budú obnovené a sila, ktorú bude v sebe niesť, naplní 
každého, kto s ňou príde do kontaktu. Kniha AllatRa  dáva odpovede na hlavné 
duchovné otázky človeka k dosiahnutiu svojho duchovného oslobodenia bez 
akýchkoľvek prostedníkov. Prináša vyčerpávajúce odpovede na otázky o pôvode 
vesmíru a jeho umelom vytvorení.  
Garant: Allatra o. z.  

 


