
 

 

 7. 11. 2019, štvrtok  

09.15   Prezentácia knihy Ivy Procházkovej: Eliáš a babička z vajíčka   
Česká spisovateľka Iva Procházková, ktorá bola za svoju tvorbu niekoľkokrát 
nominovaná na Nemeckú cenu za literatúru pre deti a mládež, osobne 
predstaví jednu zo svojich najpopulárnejších knižiek Eliáš a babička z vajíčka. 
Vtipný príbeh šesťročného Eliáša, ktorého rodiča sú veľmi zaneprázdnení a on 
túži po niekom, kto by sa s ním hral, odela do nového šatu talentová 
ilustrátorka Nikola Aronová.  
Garant: Verbarium  

 

10.00   Beseda: Čítajme s deťmi zvieratkám 
Prezentácia kníh Magdaléna a psík z knižnice, Magdaléna a zvieratká v útulku 
Zoznámte sa s Magdalénkou, ktorá sa vďaka láske k zvieratkám naučila lepšie 
čítať. Predstavíme príbeh s dôležitým motivačným odkazom pre deti, ktoré sa 
práve počas prvých mesiacov v škole stávajú samostatnými čitateľmi. 
Ukážeme si, aké je dôležité nevzdávať sa, a ako aj malý krok môže prispieť 
k veľkej vec. Knihy o Magdalénke sú celosvetovo ocenené od prestížnych 
organizácií a opierajú sa o špeciálnu metódu čítania R.E.A.D. 
Súčasťou besedy je aj interaktívna súťaž, v ktorej deti môžu knihy vyhrať. 
Garant: Vydavateľstvo Vnímavé deti 

  

11.00  Básničková abeceda, Komiks 
Pôvabne ilustrovaná knižka Básničková abeceda poteší všetky deti. Malých  
zvedavcov zaujmú nielen písmenká abecedy a číslice od 0 po 10, ale aj veselé  
hádanky a doplňovačky. Juraj Martiška, Grigorij Starodubcev 
Garant: Vydavateľstvo Perfekt 

 

12.00                Štúdium na stredných školách v zahraničí  - rozhovory s našimi absolventmi   
Garant: D&D Team   

 

13.00                Vyhlásenie súťaží organizovaných agentúrou SEA + sprievodný program  
                          Kúzelná fyzika 

Garant: SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu    



 

14.00  Denníky Alberta Škarvana 
Tieto denníky sú jedinečným dokumentom o zložitom osude lekára, 

spisovateľa 
a tolstojovca Alberta Škarvana (1869 – 1926), rodáka z Tvrdošína. Svoje zápisky  
si Škarvan viedol v ruštine, nemčine, maďarčine, ale najmä v slovenskom 
jazyku, a to celých 30 rokov. Detailne v nich zaznamenáva svoje životné osudy, 
filozofické názory a ideové postoje, vzťah k Levovi N. Tolstému a tolstojizmu, 
ale aj svoje vnútorné rozpoloženia, trápenia, stavy duše či cesty k Bohu.  
Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. PaedDr. 
Viera Pujdesová 
Garant: Slovenská národná knižnica 

 

15.00  Železnica je fenomén 
Predstavenie kníh o železničnej doprave : Cestovné lístky, prosím – pohľad na 
vývoj cestovných dokladov na železnici a v MHD a Električkou ku prameňom  
zdravia – publikácia vydaná pri príležitosti 110. výročia Trenčianskej 
elektrickej železnice. Stretnutie s autormi publikácií spojené so súťažou 
o knižné ceny. 
Garant: Žilinská univerzita – EDIS-Vydavateľské centrum 

 

16.00  Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019 
„Mať volá?” Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v  
rokoch 1946 – 1948. Štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚSM  
Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch, 1946- 
1948 a jej následky na ľudské osudy.  
prof. PhDr. Anna Divičanová, CSc. Dr. hab. 
Mária Žiláková: Počúvajte málo, čo sa iste stalo...  
Písomná pozostalosť rodiny Izingovcov 
Knihu predstaví: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 
Pavol Kondač: Osudové prelomy/Sorsfordulók  
Knihu predstaví: Imrich Fuhl 
Bárkányi Zoltán: Slovenská kuchyňa/Szlovák konyha   
Knihu predstaví: Eva Fabiánová 
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

 

17.30  Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko  
Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek. 
Vladimír Valentík a jeho hostia 
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

 

8. 11. 2019, piatok 

09.15                Šibalstvá králička Dávida 
Dobrodružstvá králika, ktorý každé ráno nasadne do svojho lietadla a vydáva 
sa na parádny výLET, raz do blízkeho inokedy trošku vzdialeného okolia. Počas 
svojich DOBROdružstiev stretáva zvieratká, s ktorými zažíva krásne príhody. Ku 
každému príbehu sú doplnené jogové a artikulačné cvičenia na dobré ráno. 
Hosť: Dávid Králik 
Garant: Vydavateľstvo Perfekt  



 

 
 

10.00  Beseda: Čítajme s deťmi zvieratkám 
Prezentácia kníh Magdaléna a psík z knižnice, Magdaléna a zvieratká v útulku  
Zoznámte sa s Magdalénkou, ktorá sa vďaka láske k zvieratkám naučila lepšie  
čítať. Predstavíme príbeh s dôležitým motivačným odkazom pre deti, ktoré sa  
práve počas prvých mesiacov v škole stávajú samostatnými čitateľmi. 
Ukážeme si, aké je dôležité nevzdávať sa, a ako aj malý krok môže prispieť 
k veľkej vec. Knihy o Magdalénke sú celosvetovo ocenené od prestížnych 
organizácií a opierajú sa o špeciálnu metódu čítania R.E.A.D. 
Súčasťou besedy je aj interaktívna súťaž, v ktorej deti môžu knihy vyhrať. 
Garant: Vydavateľstvo Vnímavé deti 

  

11.00  Med z ľadových kvetov, Mirnix-Dirnix, Kapitán Spomienka, Teta Agáta a jej  
  mačacia sedmička 
  Slovenský spisovateľ a jazykovedec rozpráva o svojich knihách. 
  Hosť: Peter Karpinský 

Garant: Vydavateľstvo Perfekt  
  

12.00                Dobré miesto pre život - interaktívne vzdelávacie divadelné predstavenie pre 
             mládež 

Obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania približuje hra mladým ľuďom  
prostredníctvom humoru, hyperboly a paródie dôverne známych situácií  
a problémov. Cieľom hry je rozšíriť u mladých ľudí povedomie a priblížiť  
terminológiu v rámci témy udržateľné bývanie prostredníctvom dôverne  
známych životných situácií. Viesť ich k aktívnemu občianstvu – motivovať  
a zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia a reakcií na 

simulované  
situácie a ich uplatnenie v reálnom živote.  
Garant: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj 

 

12.30  Dobré miesto pre život – autori prezentujú online vzdelávací materiál pre  
  učiteľov a online vzdelávaciu hra pre mládež  

Čo sú Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)?, Aká je naša zodpovednosť ako  
občanov a osobitná úloha, ktorú môžeme zohrávať v procese dosahovania  
SDGs?, Ako sa SDG 11 „Udržateľné mestá a komunity“ týka Slovenskej  
republiky?, Ako môžeme budovať trvalo udržateľné sídla a zlepšiť kvalitu 

života  
v mestách? Online vzdelávací materiál pomôže učiteľom nájsť odpovede na  
tieto otázky a sprostredkuje vedomosti ako žiakom zmysluplne a zaujímavo vo  
vyučovacom procese, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému  
udržateľného bývania. Prezentácia vzdelávacej online hry o udržateľnosti  
miest, ktorú môžu návštevníci testovať. 
Garant: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj 
 

13.00                Otvorená vyučovacia hodina pre učiteľov a novinárov 
Daniel Hevier prezentuje platformu na inšpirácie pre zmeny v našom školstve  
– zdola a zvnútra. Pri tomto projekte vychádza zo svojich dlhoročných  
skúseností v práci s deťmi a mládežou ako autor, aj ako pedagóg. Učiteľov,  
novinárov aj širokú verejnosť pozýva na otvorenú vyučovaciu hodinu, v ktorej  



 

ukáže, a ko učiť kreatívne, inšpiratívne a inovačne. 
Garant: Radostná škola s Danielom Hevierom  

 

 
14.00               Stretnutie s autormi historických a biografických publikácií Matice slovenskej 

Marián Gešper, Pavol Parenička: Predsedovia Matice slovenskej 
Peter Mulík, Ivan Mrva: Rok 1918 a Slováci 
Peter Mulík, Zuzana Pavelcová a kol.: Pittsburská dohoda 
Róbert Letz a kol: Úsilie Slovákov o autonómiu 
Garant: Vydavateľstvo Matice Slovenskej 

 

15.00  Príbehy za oponou 
Stretnutie so spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Viliamom Apfelom a 
predstavenie ich najnovších kníh 
Ľudovít Štúr - Životný príbeh (Ľ. Jurík) 
Za oponou času (V. Apfel) 
Garant: Vydavateľstvo Matice Slovenskej 

  
16.00  Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku 

Prezentácia učebníc najnovších učebníc slovenčiny s multimediálnymi  
dodatkami pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. 
Prezentuje PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre  
vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a jej  
hostia. Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

 

16.30  Prezentácia noviniek z vydavateľskej produkcie MOMS Petrovec Matice  
  slovenskej  v Srbsku  

Prezentuje Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec a jej 
hostia. Vybrané novinky: 
Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu 
Milan S. Breberina, Nemanja M. Breberina: Dr. Juraj Guča, veľký človek a 
humanista 
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

 

17.00  Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko  
Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu Kultúrnej  
a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša a jeho  
hostí. Vybrané novinky:  
Ivan Miroslav AMBRUŠ: Zastavenia v kráse – básnická zbierka 
Cosmin Štefan ROZKOŠ: Slovensko-rumunský a rumunsko-slovenský technický 
slovník 
Vladimír KOVÁČ: Cesta vydláždená hudbou 
Patrik ŠENKÁR: Novodobá próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1976 – 2019) 
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

  

9. 11. 2019, sobota 

10.15 – 19.00   Fantázia FEST 2019 
 
Vyvrcholenie slovenského fantastického literárneho roku 2019 



 

Organizátori: Občianske združenie Fantázia (Lucia Lackovičová a Ivan Aľakša) 
Program Martinus Cena Fantázie moderuje Roman Bomboš 
 
 
Besedy, ocenenia a literárne súťaže: 

 Martinus Cena Fantázie 2019: Cena Poroty – beseda s porotcami 17. ročníka súťaže 

 Martinus Cena Fantázie 2019: finále - beseda s finalistami a vyhlásenie víťazov 

 Žánrové ceny pri MCF 2019: Cena Bibliotéky, Cena Béla, Cena fantasy, Cena ESET 

 Fantasy Award 2019: Beseda s porotcami, finalistami a vyhlásenie víťazov anglickej 

súťaže 

Krsty a prezentácie kníh: 
 Fantázia 2019 (zbierka poviedok, kol.) 

 A Tad Late, but thanks anyway (angl., zbierka poviedok, kolektív autorov) 

 Beštie a bojovníci (artbook, Michal Ivan) 

 Lovci šarlatánov: PRÍRUČKA ZDRAVÉHO ROZUMU (Roland Oravský a kol.) 

 Úžasná Plochozem Teryho Pratchetta (preklad. Vladislav Gális) 

 Dardaria (Marián Kubicsko) 

 Nebeskí zberači (Stano Gregor) 

 Prasa (Ivan Kučera) 

 Prachový mužíček a iné temné príbehy (Peter Gajdošík) 

 Zabudnutý vesmír (zbierka poviedok, reedícia, Anton Stiffel) 

 Iná nežná: Trochu iné poviedky o Novembri '89 (zbierka poviedok, kol.) 

 Nežný komiks (komiksová séria, kol.) 

Autori a hostia: 
 Hostia programov: Daniel Hevier, Michal Ivan, Juraj Červenák, Vladislav Gális 

 Autori prezentovaných kníh: Marián Kubicsko, Stano Gregor, Ivan Kučera, Peter 

Gajdošík, Roland Oravský, Anton Stiffel, František Gago, Jana Tabačková, Katarína 

Pivarčiová, Marek Slabej 

 Porota Martinus Ceny Fantázie 2019: Arpád Soltész, Patrik Oriešek, Lucia Halová, 

Martin Petro a Mário Zeumer 

 Finalisti Martinus Ceny Fantázie 2019: Ján Gálik, Dominika Madro, Branislav Majerník, 

Anna Olejárová, Veronika Sebechlebská 

 Porota anglickej literárnej súťaže Fantasy Award: Vladislav Gális, Ivana Cingelová a 

Samuel Kováčik 

 Finalisti anglickej literárnej súťaže Fantasy Award: Adam Máčaj, Dávid Mamrilla, Max 

Neradný, Jana Tabačková, Beáta Takáčová 

 Finalisti ďalších ocenení: Barbora Vinczeová, Bohuslav Tyrpák, Eliška Ducárová, Ivana 

Molnárová Dubcová, Ivica Ďuricová, Katarína Čavojová, Katarína Hrinčová, Ľuboslav 

Priesečan, Marek Vaňous, Martin Benkovič, Martin Miler, Miloslav Kučera, Miroslav 

Švercel, Pavel Hlubík, Radka Horniaková, Rastislav Blažek, Roland Oravský, Tamara 

Šašková, Veronika Sebechlebská 

Iné: 
 Workshop Chyméros Daniela Heviera 

 Výstava výtvarných diel autora fantastiky Michala Ivana 



 

 Možnosť zakúpenia si všetkých prezentovaných kníh 

10.15  Daniel Hevier: Chymeros - platforma pre všetkých 
Prednáška + workshop 

 
11.15                Dardária: ako sa stať geekom a nezblázniť sa z toho a Nebeskí zberači 

Beseda a krst knihy Dardária, Marián Kubicsko. Kniha je určená pre kategóriu 
middle grade a young adult. Beseda a krst knihy Nebeskí zberači, S. Gregor 
Hostia: autori Marián Kubicsko, Stano Gregor 
Uvádza: CooBoo / Vydavateľstvo Albatros Media Slovakia 

 

12.00  Fantasy Award 2019 – výsledky a krst knihy FA 2019 
Beseda s porotcami a s finalistami anglickej súťaže, vyhlásenie výsledkov a krst  
knihy A Tad Late, but thanks anyway 
Porota: Vladislav Gális, Ivana Cingelová a Samuel Kováčik 
Finalisti: Adam Máčaj, Dávid Mamrilla, Max Neradný, Jana Tabačková, Beáta 
Takáčová 
Uvádza: Ivan Aľakša a Roman Bomboš 

 

12.30  Martinus Cena Fantázie 2019: Cena Poroty 
  Beseda s porotcami a vyhlásenie výsledkov Ceny poroty MCF 2019 
  Porota MCF 2019: Arpád Soltész, Patrik Oriešek, Lucia Halová, Martin Petro a  
  Mário Zeumer 
  Uvádza: Roman Bomboš 
 

13.00  Žánrové ceny pri MCF 2019: Cena Bibliotéky, Cena Béla, Cena fantasy, Cena  
  ESET 

Hostia: Porotcovia žánrových cien 
Uvádza: Roman Bomboš 

 

13.30  Martinus Cena Fantázie 2019: finále, beseda s finalistami a vyhlásenie  
  víťazov 

Beseda s finalistami MCF 2019 a vyhlásenie výsledkov súťaže 
Hostia: finalisti MCF 
Uvádza: Roman Bomboš 

 

14.00  Fantázia 2019: krst knihy 
  Predstavenie nového zborníka a krst 

Hostia: Lucia Lackovičová a Ivan Aľakša 
Uvádza: Roman Bomboš 

 

14.15  Michal Ivan: BEŠTIE A BOJOVNÍCI  
Krst a prezentácia art – booku. Artbook fantazijných obálok kníh slovenského  
výtvarníka Michala Ivana (kmeňový výtvarník autora Juraja Červenáka) 
Uvádza: Vydavateľstvo Artis Omnis 

 

14.45  Temné príbehy   
Krst a prezentácia dvoch nových hororových kníh: Prasa (Ivan Kučera)  
a Prachový mužíček a iné temné príbehy (Peter Gajdošík)  
Hostia: autori Ivan Kučera a Peter Gajdošík 
Uvádza: Vydavateľstvo Artis Omnis 

 



 

15.15  Úžasná Plochozem Teryho Pratchetta 
Beseda s prekladateľom slovenskej verzie Úžasnej Plochozeme 
Hosť: prekladateľ  Vladislav Gális 
Uvádza: Slovart 

 
16.00  Lovci šarlatánov: PRÍRUČKA ZDRAVÉHO ROZUMU 

Hovoria si LOVCI ŠARLATÁNOV a od roku 2013 reagujú na medicínske  
nezmysly, ktoré sa šíria po internetových stránkach, na sociálnych sieťach a v  
spoločnosti. Ich PRÍRUČKA ZDRAVÉHO ROZUMU je naším spoločným  
príspevkom v boji proti hoaxom, ktoré ohrozujú zdravie a často aj životy .  
Hostia: autori Roland Oravský a kol. 
Uvádza:  Vydavateľstvo Artis Omnis 

 

16.45  Nežný komiks: Séria štyroch komiksov o Nežnej revolúcii 
  Štyri komiksy, štyri rôzne príbehy na pozadí historických udalostí roku 1989.  
  Pre tínedžerov (ale aj ich rodičov).  

Komiks Čierna oslava: napísal Michal Hvorecký, nakreslila Klára Štefanovičová 
Komiks Bežná: napísala Tereza Oľhová, nakreslila Mária Kralovič 
Komiks PÉ-ER-DÉ : napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin 
Komiks UNESENÍ : napísal Daniel Majling, nakreslil Jozef Gľaba 
Hostia: autori Klára Štefanovičová, Tereza Oľhová, Mária Kralovič, Soňa  
Balážová, Dávid Marcin, Jozef Gľaba  
Uvádza: Nekonečno/vydavateľstvo E.J.  

 

17.30  Iná nežná: Trochu iné poviedky o Novembri '89  
Zbierka poviedok žánrov scifi, mestskej fantasy či alternatívnej histórie, ktoré  
tematicky vychádzajú z udalostí 17. novembra 1989. Jedná sa o jedinečný 
projekt, nakoľko sa novodobej alternatívnej histórii doteraz žiadna kniha u nás 
cielene nevenovala. Sila týchto poviedok spočíva v unikátnom sprostredkovaní 
udalostí a realít bývalého režimu vo forme, ktorá ich stavia do nových 
perspektív a výziev. Príďte spoznať autorov a autorky tejto zbierky, ktorá bude 
debutovať v digitálnej podobe presne na 30. výročie 17. novembra na webe 
internetového časopisu scifi.sk. Hlavný partner projektu Férová Nadácia O2. 
Hostia: autori a autorky poviedok v zbierke : František Gago, Jana Tabačková,  
Anton Stiffel, Katarína Pivarčiová, Marek Slabej  
Uvádza: Beáta Takáčová/scifi.sk 
 

18.00  Zabudnutý vesmír 
Beseda o reedícii knižnej zbierky sci-fi poviedok 
Hosť: autor: Anton Stiffel 
Uvádza: Vydavateľstvo Hydra 
 

10. 11. 2019, nedeľa 

10.15                365 dní v záhrade – prezentácia knihy a prednáška  prof.  Ivana Hričovského  
     Bohato ilustrovaný poradca 365 dní v záhrade obsahuje informácie týkajúce sa  
 zakladania a udržiavania záhrady spolu s návrhom druhov rastlín, ktoré sa 

v nej  
 oplatí vysadiť. Nachádzajú sa v ňom užitočné rady, ktoré záhradkárovi uľahčia  



 

 pestovanie zeleniny, ovocných stromov a kríkov, ako aj kvetov a okrasných  
 rastlín. Prináša odporúčania vzťahujúce sa na záhradnú architektúru,  
 záhradnícke náradie, hospodárenie s vodou, používanie hnojív či boj  proti  
 škodcom a burine.  

Garant: GEORG          
11.00  Jelenkor vo Fraktáli 2 v 1 

Maďarské tematické číslo časopisu s laureátkou Ceny EÚ za literatúru Edinou  
Szvoren predstavia šéfredaktor časopisu Jelenkor Zoltán Ágoston a  
šéfredaktorka časopisu Fraktál Stanislava Chrobáková Repar. 
Garant: Maďarský inštitút 
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 

 

13.00                Prezentácia antológie súčasnej maďarskej poézie v prekladoch do  
                          slovenčiny, pripravenej v spolupráci SSS a Maďarského zväzu spisovateľov  

v Budapešti, VŠETKO JE POÉZIA 
Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s Maďarským zväzom 
spisovateľov vydáva antológiu maďarských básnikov, predstaviteľov súčasných 
trendov maďarskej poézie. Antológia je zostavená z ukážok diel dvadsiatich 
piatich autorov a autoriek, ktoré pripravila tajomníčka Maďarského zväzu 
spisovateľov Erős Kinga. Do slovenčiny diela preložili Mária Fazekašová,  Lenka 
Nagyová,  Jitka Rožňová a ďalší. Publikáciu zostavil a lektoroval Dr. Miroslav 
Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov s účasťou členky Spolku 
Kataríny Kolárikovej a zodpovedným redaktorom publikácie je Dr. Peter 
Mišák, básnik a publicista, podpredseda Spolku. 
Cieľom vydania publikácie je zoznámiť širšiu slovenský čitateľskú verejnosť s  
literárnymi trendmi a pohybmi v susednom Maďarsku, keďže obidve literatúry  
(maďarská i slovenská) boli v minulosti prepojené spoločnou štátnosťou i  
vzájomnými kultúrnymi a literárnymi prienikmi a dnes sa paralelne vyvíjajú a  
vzájomne obohacujú v susedskej blízkosti. 
Garant: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov 

  

14.00  Summa Philosophiae Normalis 
Diskusia o knihe úvah Bélu Hamvasa Unicornis a iné eseje (Vydavateľstvo  
Marenčin PT) spojená s filmovou projekciou. 
Garant: Maďarský inštitút 
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 
 
Zmena programu vyhradená 
 


