
 

 

7. 11. 2019, štvrtok 

09.15  Gabriela Futová: Čo učky nevidia 
Debata s autorkou knihy o školských lapajoch, z ktorých sa stali hrdinovia.  
Garant: Albatros Media Slovakia  

 

10.00  Marta Šurinová: Pimpuš a padajúca hviezda – prezentácia knihy spojená                 
                          s dramatizovaným čítaním v podaní herečky Patrície Sopkovičovej 
                          Príbeh o tom, ako zatúlané hrdzavé mača prebudí v Anne z belasého domčeka  
  spomienky na detstvo, pobyt v detskom domove a na najlepšieho kamaráta  
  Joja. Čo s tým má padajúca hviezda? Že by skutočne plnila sny?                                  

Garant: Trio Publishing 
 

11.00  Útek Krišpína N, Krič potichu braček 
Obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová nielen píše, ale aj prekladá.  
Z češtiny preložila niekoľko skvelých kníh Ivony Březinovej. 
Hosť: Gabriela Futová 
Garant: Vydavateľstvo Perfekt  

  
12.00  Parva schola – prvá Slovákom písaná učebnica 

Autorom tejto obľúbenej barokovej učebnice bol rodák z Oravského Podzámku  
Ján Sinapius (1625 – 1682). Obľúbenou bola hlavne z toho dôvodu, že  
prostredníctvom výkladu jednotlivých gramatických kategórii latinského jazyka  
vysvetľovala hlavné tézy protestantského učenia. Faksimilné vydanie obsahuje,  
okrem samotného diela, aj odbornú štúdiu PhDr. Kláry Komorovej, PhD.  
Súčasťou prezentácie bude prednáška na tému: „Ako sa zmenilo štúdium za  
posledných 500 rokov na pozadí vzácnych kníh a učebníc z historických fondov  
Slovenskej národnej knižnice ?“ PhDr. Klára Komorová, PhD.,  PhDr. Agáta  
Klimeková, PhD., Mgr. Jana Cabadajová) 
Garant: Slovenská národná knižnica 

 

13.00                Prezentácia poľského vydania knihy Dagmar Institorisovej  - Labirynty  
Karola Horaka - twórcy teatralnego i literata 
Garant: Spolok Slovákov v Poľsku  



 

14.00                Predstavenie vydavateľstva CBS a jej produktov ako edícia kníh Slovensko z 
neba a Čarovné Slovensko, ktoré na Slovensku patria k jedinečným knižným  
projektom, najmä ukazujú Slovensko jedinečným pohľadom. 
Garant: CBS s.r.o.  

 

15.00                Prezentácia najnovšej knihy Etely FARKAŠOVEJ, minuloročnej laureátky  
                          Ceny Anasoft litera: HODINY LIETANIA 

Uvádza riaditeľ VSSS, s.r.o. Roman Michelko 
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov  

  

16.00                Juraj Činčura: História oceánov a Štefan Luby a Vojtech Rušin: Svet je malý,  
                          ale je čoraz menší 

Ako vznikali oceány až do súčasnej podoby? To opisuje pútavá kniha Juraja 
Činčuru, v ktorej sa dozvieme nielen o histórii oceánov, ale aj o mýtoch s nimi 
spojených. Kniha Štefana Lubyho a Vojtecha Rušina je zasa pútavým 
rozprávaním o cestách oboch významných vedcov do sveta za poznaním 
a stretnutiami s rôznymi zaujímavými ľuďmi. 
Garant: SAV – Vydavateľstvo VEDA 

 

17.00                Prezentácia mesačníka Život, Almanachu Slováci v Poľsku a ďalšej  
                          vydavateľskej činnosti Spolku Slovákov v Poľsku 

Garant: Vydavateľstvo GORALINGA a Spolok Slovákov v Poľsku   
 

18.00  Kto „napísal“ vašu obľúbenú knihu po slovensky? Cena Jána Hollého za 
najlepší umelecký preklad roka 2018 – slovenské Oscary pre najlepších  
prekladateľov 
Prezentácia najlepších slovenských prekladov za rok 2018, ktoré získali  
navyššie slovenské ocenenie za umelecký preklad – Cenu Jána Hollého alebo  
niektorú z prémií. O svojej práci porozprávajú prekladatelia Ján Štrasser,  
Eva Maliti Fraňová, Lucia Halová, Otakar Kořínek, Stanislava Chrobáková  
Repar, Katarína Széherová a Elena Flašková.  
Garant: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 

   

8. 11. 2019, piatok 

09.15  Zuzana Csontosová vs. Diana Mašlejová 
Dve skvelé autorky detských kníh napísali príbehy o záchranároch. A teraz  
o nich porozprávajú!  
Garant: Albatros Media Slovakia 

 

10.00  Buď aj ty zverolekárom! Zvieracia nemocnica na Obväzovej ulici, Moja prvá  
  kniha o vesmíre od Ildikó Petrók 

Dobrosrdečná operácia srdca, akútne odstraňovanie bĺch a vyslobodenie  
gumáka, to všetko a ešte viac nájdete v Zvieracej nemocnici na Obväzovej  
ulici! Dvojjazyčná slovensko-anglická kniha prináša detskému čitateľovi 
problematiku vesmíru. Rozhovor medzi ockom a malou líškou pútavým 
spôsobom odhaľuje zložitosť sveta nad našimi hlavami. Interaktívny program 
pre deti s ilustrátorkou publikácie Zvieracia nemocnica na Obväzovej ulici 
Garant: Vydavateľstvo Perfekt a Maďarský inštitút  
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 



 

11.00               Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice – prezentácia knihy pre deti mladšieho  
                         školského veku spojená s bábkovým predstavením 
                         Po knihe Leonardo, kocúr z ulice prichádza Ján Uličiansky s knihou, v ktorej je  
                         hrdinom mačka. Meno Líza je pre mačku pomerne obvyklé, ale to, aby sa stará  
                         mačacia dáma rozhodla bývať sama na chalupe, až také časté nie je. Najmä, ak 
                         tá chalupa leží v starobylom mestečku Banská Štiavnica. A práve tu Líza zažije  
                         dobrodružstvá, ktoré stoja za to, aby sa o nich deti dozvedeli... 

            Garant: Trio Publishing  
 

12.00                Prezentácia vydaní Spolku slovenských spisovateľov a Obce spisovateľov ČR  
Lýdia Romanská: Nepokojná strieborná molekula a Být knihou a v rukou se ti 
otevřít a Karel Klatt: Květ se větrem uklání včelám... 
Uvádza predseda SSS M. Bielik 
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov   

 

13.00  Prezentácia aktuálnych vydaní Vydavateľstva Spolku slov. spisovateľov 
Uvádza riaditeľ V SSS, s.r.o. Roman Michelko 
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov   

 

14.00  V teple útrob písomnosti 
Prezentácia pripravovanej zbierky esejí Pétera Nádasa a zbierky štúdií Judit  
Görözdi s názvom Historická narácia v súčasných maďarských románoch  
spojená s diskusiou. 

   Garant: Maďarský inštitút  
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 

 

15.00  Anna Fundárková: Barokový aristokrat a Tomáš Homoľa: Na vzostupe moci 
Dve knihy od pracovníkov Historického ústavu SAV – prvá opisuje život a činy  
„barokového aristokrata“ Pavla Pálffyho, významného predstaviteľa uhorskej  
politiky 17. storočia a zakladateľa slávy pálffyovského rodu, druhá vzostup 
moci a vplyvu jedného z najvýznamnejších uhorských kráľov Mateja 
Huňadyho, prezývaného Korvín. 
Garant: SAV – Vydavateľstvo VEDA 

 

16.00                Autorský kolotoč 
Beseda autorov nad novinkami vydavateľstva Hydra. Predstavia sa Mark E.  
Pocha, Tono Stiffel, Henrich H. Hujbert, Lenona Štiblaríková a Katarína Soyka  
(crossover) 
Garant: Vydavateľstvo Hydra 

 

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

 

18.00  Anton Hykisch – Spomeň si na cára 
V románe Spomeň si na cára sledujeme rušné osudy protikladnej dvojice – 
bulharského cára, potomka Coburgovcov,  ktorý patril medzi najkurióznejšie 
postavy európskych panovníckych rodov, bol uznávaným prírodovedcom 
i zberateľom a na Slovensku vlastnil rozsiahle majetky. Prežívame s nimi chvíle 
úspechov i osobných tragédií, prenikáme do „hriešnych“ zákutí panovníckeho 
dvora v čase pred prvou svetovou vojnou i počas nej. 

          Garant: GEORG   



 

9. 11. 2019, sobota 

10.15  Zuzana Štelbaská a Petra Lukovicsová: Experiment so Sofiou 
Debata o knihe, v ktorej si dievčatko skrotí muchu. A po debate si tú muchu  
môžete vyrobiť!  
Garant: Albatros Media Slovakia 

11.00  Kto som? Nepoviem! 
Interaktívny program o významnom maďarskom básnikovi 19. storočia 

Petőfim  
pre všetkých od 14 do 99 rokov. 
Garant: Maďarský inštitút 
MAĎARSKO – čestný hosť veľtrhu 

 

12.00  Radšej by som zomrela ako pribrala 
Valentína Sedileková vo svojej knižke Chuť žiť citlivo a úprimne odhaľuje  
skutočnú tvár anorexie, ktorý dopĺňajú komentáre odborníčok. Je anorexia  
naozaj o túžbe páčiť sa iným? Týka sa iba modeliek? Ako sa môže človek vidieť  
nereálne? Akú súvislosť má anorexia so závislosťami či schizofréniou?  
Pozývame vás na diskusiu s odborníčkami na poruchy príjmu potravy, osobnú,  
úprimnú a otvorenú. Ponúka priestor pre všetky otázky o anorexii, aj pre tie,  
ktoré ste sa doteraz hanbili opýtať. Vypočujte si príbeh o podpore ľudí a láske,  
čo dokáže zachraňovať životy.  
Garant: Vydavateľstvo ELIST 

 

13.00  Kristína Ježovičová: Zakázaná príťažlivosť 
Popredná slovenská autorka opäť zabŕda do horúcej témy. Čo sa stane, keď sa  
učiteľka zahľadí do žiaka? Alebo naopak? 
Garant: Albatros Media Slovakia 

14.00                Stretnutie s deťmi a ich rodičmi 
Autor kníh pre deti aj dospelých pozýva na osobné stretnutie. V dialógu medzi  
deťmi a rodičmi sa bude snažiť odpovedať na otázku, ako zmysluplne prežiť  
vlastné detstvo. Pozve deti a rodičov do projektov Chymeros (interaktívny  
fantasy príbeh) a Radostná škola (edukatívny projekt), ktorých cieľom je  
vytvoriť dobrodružnú cestu za poznaním a vedomosťami. 
Garant: Radostná škola s Danielom Hevierom  

 

15.00                V objatí stepi, Profesorské šťastie 
Hosť: Ján Riapoš, Eva Bacigalová 
Garant: Perfekt a Paralympijska marketingová spoločnosť 

 

16.00                Milí čitatelia, už tradične vás pozývame na našu motýľovskú besedu. Príďte si  
                          vypočuť svojich obľúbených autorov, načerpať novú inšpiráciu a pozitívnu  
                          energiu vďaka príbehom, ktoré žijú spolu s nami. 

Svoje knižné novinky predstavia úspešné slovenské autorky, ako Marta  
Fartelová, Andrea Rimová, Michaela Ella Hajduková a ďalšie. Súčasťou 

besedy  
bude aj krst knihy a autogramiáda. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

                          ... lebo aj vďaka vám už viac ako 27 rokov vydávame príbehy, ktoré zostávajú  
                          v našom srdci.  



 

Vaše vydavateľstvo Motýľ ♥ 
 

18.00  Zelená karta - krst knižného debutu Renáty Sarvašovej podľa jej skutočného  
  životného príbehu 

Po 15 rokoch manželstva, keď sa rodina zadĺži pri podnikaní a príde takmer o 
všetko, hlava rodiny vymyslí neobyčajný plán. Kúpiť si manželstvo v Amerike a 
získať Zelenú kartu. Zachrániť rodinu a postaviť im raj na zemi. 
Garant: Citadella 

10. 11. 2019, nedeľa 

10.15                Prezentácia vydaní SSS, SVC B. Petrovca z oblasti slovensko-srbskej 
literárnej spolupráce 
V programe predstavenie kníh jubilujúcej Viery BENKOVEJ z Báčskeho 
Petrovca: STUDŇA (výber z poézie Dagmar Mária Anoca), jubilejúci akademik  
Matija BEČKOVIĆ: Ešte sme neskončili... (výber z poézie v preklade M.  
Prebudilu), Miroslav BIELIK: Mostovi u nepoznato (výber z poézie v  
preklade M. Prebudilu a v redakcii M. Demáka, vydanie SVC uvedie riaditeľ  
SVC Vladimír Valentík). O ďalších vydaniach a projektoch M. Demák. 
Moderujú: M. Bielik, M. Demák a M. Prebudila. 
Garant: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov  

   

CESTUJTE SO SPRIEVODCAMI NATIONAL GEOGRAPHIC 
Na veľtrh vám prinášame aj inšpirácie na cesty nielen vďaka bohatej edícii  
knižných sprievodcov z vydavateľstva CPRESS, ale aj prostredníctvom  
autorských fotoshow cestovateľov, ktorí vám sprostredkujú autentické zážitky  
z vybraných destinácií: 

12.00  USA – dychberúci YELLOWSTONE. Národný park Yellowstone patrí medzi  
  najunikátnejšie prírodné rezervácie planéty. Založený v roku 1872 ako prvý  
  národný park sveta poskytuje útočisko tisíckam rastlinných a živočíšnych  
  druhov, vrátane medveďov grizzly, vlkov, bizónov či losov. Vďaka aktívnej  
  vulkanickej činnosti sa môže pochváliť počtom gejzírov a ďalších  
  geotermálnych divov v rozsahu, aký nemá žiadne iné miesto Zeme. Aj preto  
  patrí Yellowstone právom medzi najpozoruhodnešie výtvory matky prírody a 

najkrajšie a najnavštevovanejšie národné parky sveta. 
13.00  VIETNAM A KAMBODŽA – skvosty Indočíny  

Zažite unikáty Indočíny, ktoré nemajú na svete obdobu: vodné bábkové  
divadlo v Hanoji, architektonický div sveta – starobylý komplex Angkor Wat,  
očarujúce scenérie legendárneho zálivu Halong Bay, kozmopolitný Saigon,  
kráľovský pokoj v Hue aj oddych na najkrajších plážach. Vietnam a Kambodža,  
dva skvosty juhovýchodnej Ázie, každý vás očarí niečím úplne iným. Nádych  
komunizmu, skvelá kávička, najviac motoriek na svete a bláznivá farebná delta  
Mekongu - to všetko v jedinej krajine, vo Vietname. K tomu monumentálne  
chrámy stratené v džungliach kambodžského Angkoru. Nesmie chýbať  
fantastická kuchyňa, či rozmanité tváre miestnych plné úsmevov ale i stôp  
nedávnych tragédií, nesúce hrdo ďalej bohaté dedičstvo svojich predkov.  

14.00  OMÁN – skutočný klenot Arábie. Krajina akoby vystrihnutá z rozprávky tisíc  
  a jednej noci, to je Omán. Čarovná krajina, ktorá bola kedysi námornou  
  a obchodnou mocnosťou. Krajina, ktorú formoval vplyv mnohých 
náboženstiev  



 

  a kultúr. Pevnosti, hrady, jedinečná kuchyňa, rôzne vône a ešte omnoho viac.  
  Spoznajte ozajstný klenot a zažite atmosféru naozaj arabského Mesta. 

Odborný garant: Eva Rosíková v spolupráci s Albatros Media Slovakia  
 

15.00  Kytica 
Vrcholné dielo českej klasickej poézie z pera Karla Jaromíra Erbena KYTICE  
vychádza v exkluzívnom šate v prebásnení Ľubomíra Feldeka s ilustráciami  
Kataríny Vavrovej. 
Hosť: Ľubomír Feldek, Katarína Vavrová 
Garant: Vydavateľstvo Perfekt  
 
 
Zmena programu vyhradená  


