
 

PÓDIUM 1 
 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

10.00 – 12.00 EUSTORY, hľadanie našej multikultúrnej minulosti 

Exkurzia do ţivota menšín (bulharskej a ţidovskej) na Slovensku 

20. storočia v podaní študentov, ktorí sa vydali po ich stopách, 

spojená s predstavením zborníku ocenených študentských prác na 

túto tému. 

Garant   Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. 

 

12.00 – 13.00 Kniha: Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok. V medzivojnovom 

Československu 1918-1939 za účasti editorov knihy 

dr.B.Ferenčuhovej a er.M.Zemka a ďalších autorov z Historického 

ústavu SAV. 

Garant   SAV, Vydavateľstvo VEDA 

 

13.00 – 14.00 Elektronické a kniţné slovníky, preklady a lokalizácie. 

Slovníky aktuálne dostupné pre viac ako 30 jazykov, oceňované 

profesionálmi. Zastúpenie: Česká republika, Slovenská republika, 

Poľsko, Rumunsko. Obsahom prezentácie je najmodernejší 

softvérový slovníkový program – LingeaLexicon5, pouţívaný v 

súčasnosti v najväčších elektronických slovníkoch Lingea. 

Garant   Lingea 

 

14.00 – 15.00 Slovom a hudbou - Pi klub sa predstavuje J.Banáš, M. Blaha, 

J.Burdan, P.Čačko, A.Hykisch, A. Jablokov, Ľ.Jurík, M.Jurkovič, J. 

Leikert, J.Mikloško, P.Nemec, O.Solga, P.Rašla, Ľ.Olach, I.Szabo, 

M.Stano, R. Schuster 

Garant   Pi klub 

 

15.00 – 16.00 Danica Štilichová-Suchoňová, Peter Štilicha: Denník z 

notovej osnovy. 

Nepublikované zápisky hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. 

nahráva Rádio Devín 

Alfred de Vigny: Sprisahanie za vlády Ľudovíta XIII – Markíz 

Cinq-Mars, preklad Peter Štilicha. 

Prvý slovenský preklad francúzskeho historického románu s 

romantickou zápletkou  

Garant   Vydavateľstvo Perfekt 

 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

10.00 – 11.00 Prezentácia vydavateľstva 

Garant   SPN – Mladé letá 

 

11.00 – 12.00 Prezentácia knihy Etty Hilesum Pretrhnutý život s P. Józefom 

Augustynom SJ 

Garant   Karmelitánske nakladateľstvo 

 

12.00 – 13.00 Krst knihy Príhody strašiaka Fešáka autora Ľuboša 

Bohunického 

Garant   Slovart-print 



 

 

13.00 – 14.00 Krst knihy autora Dr. Alexandra Kotoka - Očkovanie v 

otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov.  

Prezentacie sa zucastni recenzent knihy Ing. Marián Fillo a 

moderovat bude Andy Pavlík-Timková 

Garant   Slovart-Print 

 

14.00 – 15.00 Rozhovor s RNDr. Emilom Pálešom, CSc. a predstavenie jeho 

novej knihy ,,Angelológia dejín 2" 

Garant   Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

15.00 – 16.00 Elektronické a kniţné slovníky, preklady a lokalizácie. 

Slovníky aktuálne dostupné pre viac ako 30 jazykov, oceňované 

profesionálmi. Zastúpenie: Česká republika, Slovenská republika, 

Poľsko, Rumunsko. Obsahom prezentácie je najmodernejší 

softvérový slovníkový program – LingeaLexicon5, pouţívaný v 

súčasnosti v najväčších elektronických slovníkoch Lingea. 

Garant   Lingea 

 

16.00 – 17.00 Prezentácia knihy Vavro Šrobár, za účasti autorov kolektívnej 

monografie. 

Uvádza Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV. 

Garant   SAV, Vydavateľstvo VEDA 

 

17.00 – 18.00 KONFUCIUS, prednáška spojená s prezentáciou knihy ,,Hovory 

Konfuciovy" 

Garant   Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

10.00 – 11.00 Ivan Mrva, Vladimír Segeš: Dejiny Uhorska a Slováci 

Prvé ucelené slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj 

Slováci. Zaujímavé autorské rozprávanie nahráva Rádio Devín. 

Garant   Vydavateľstvo Perfekt 

 

11.00 – 12.00 Štefan Holčík: Prezidentský palác 

Prezidentský palác, ako ho nepoznáme, zaujímavosti o krásnych 

priestoroch, architektúre, záhrade a dejinách. 

nahráva Rádio Devín 

Garant   Vydavateľstvo Perfekt 

 

12.00 – 13.00 Liptovská kniţnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaţe 

Kniha Liptova 2011 spojená s rozhovorom s autormi. 

kategória beletria: Rúčková Enja: Risknem to s punkerom 

kategória odborná literatúra: Šoučík Jaroslav: Západné Tatry. 

Horská záchranná služba zasahuje 

Garant   Ţilinský samosprávny kraj  

 

13.00 – 14.00 Reinkarnácia – milosrdný dar ţivota 

Garant   Univerzálny ţivot 

 

14.00 – 15.00 Prezentácia publikácií Slovanský jazykový atlas 

(A.Ferenčíková, M.Chochol, Ľ.Králik a P.Ţigo) a monografie 

Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských 



 

jazykov (P.Ţigo), za účasti slovenských jazykovedcov z 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. 

Garant   SAV, Vydavateľstvo VEDA 

 

15.00 – 16.00 Rozhovory na konci sveta a autogramiáda s autorom 

Martinom Severom. 

Seriál Rozhovorov na konci sveta bol povodne natočený pre praţskú 

televíziu TV Metropol. Známý moderátor Martin Severa vedie 

rozhovory so známými osobnostami z oblasti vedy, umení, politiky, 

športu a verejného ţivota nielen na danú tému, ale tieţ o ich 

súčasnom svete. Pre neočekávaný úspech vychádzajú tieto 

rozhovory aj kniţne. 

Garant   Vydavateľstvo Ideál 

 

16.00 – 17.00 Prezentácia knihy Heraldický katechizmus od autora Ladislava 

Vrtela. 

Garant   SAV, Vydavateľstvo VEDA 

 

17.00 – 18.00 Prezentácia jedál a prednáška o Japonsku 

Garant   Evitapress 

 

 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

10.00 – 11.00 Ako objavovať seba a objavovať svoje šťastie? 

V rámci osobného stretnutia s autorkou knihy Evou Stanovou sa 

dozviete: aká osobná skúsenosť ju inšpirovala k objavovaniu i 

napísaniu knihy; spôsoby ako môţete objavovať ŠŤASTIE, vyhrať 

knihu Objavte seba, objavte šťastie, ak sa zapojíte do ankety 

o šťastí. 

Garant   TORIBA, s.r.o. 

 

11.00 – 12.00 Prezentácia 

Garant   Akadémia vzdelávania 

 

12.00 – 13.00 Témou prednášky bude úvod do ezoterickej literatúry a rôzne 

ezoterické tematické okruhy. Pani Lívia priblíţi vlastné skúsenosti 

s písaním a oboznámi vás s obsahom jej napísaných ako aj 

pripravovaných kníh a jej doposiaľ najúspešnejšej knihe  OČISTNÉ  

RITUÁLY  PODĽA  LÍVIE 

Garant   LíviaRoyal 

 

13.00 – 14.00 BHAGAVADGÍTA, prednáška spojená s prezentáciou knihy 

,,Bhagavadgíta a Uttaragíta" 

Garant   Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

14.00 – 15.00 Šok z reality - mladí dobrovoľníci vo svete 

Farbisté rozprávanie dvoch mladých ľudí -rozvojových 

dobrovoľníkov- o ich záţitkoch a skúsenostiach z Kirgizska a 

Burkina Faso. 

Garant   Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. 

 

15.00 – 16.00 Pesničkovo-divadelná šou FÍHA TRALALA pre deti od 2 rokov  

a prezentácia CD a DVD Fíha tralala. 

Garant   Divadlo na kolesách a Jenen Drums 

 

 



 

 

 

 

16.00 – 17.00 Prezentácia knihy „V stopách železného Felixa“ od Matej 

Medvecký, Jerguš Sivoš, Peter Jašek 

Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 - 1989 

Popularizačná monografia „V stopách ţelezného Felixa“ je venovaná 

dejinám takmer všemocnej Štátnej bezpečnosti na Slovensku. 

Kniha má ambíciu priblíţiť slovenskú časť dejín tejto inštitúcie 

všetkým vrstvám čitateľov na Slovensku i v zahraničí. Publikácia 

obsahuje aj veľa obrazových príloh. 

Garant   Ústav pamäti národa 

 

17.00 – 18.00 Spisovateľ-čitateľ, predstavenie najnovších diel Maria Bátorová, 

spisovatelka, poetka, literárna vedkyna a Peter Gregor, spisovatel, 

satirik a dramatik. 

Garant   Slovenské centrum P.E.N. 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÓDIUM 2 
 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

10.00 – 11.00 Spisovateľ-čitateľ, predstavenie najnovších diel Ladislav Volko, 

básnik, vysokokoskolsky pedagóg, diplomat, velvyslanec SR v Indii 

(1999 - 2004) a Viera Svenkova, spisovatelka, publicistka. 

Garant   Slovenské centrum P.E.N. 

 

11.00 – 12.00 Slovo pred slovom / Proglas pre deti a ich rodičov 

Básnická interpretácia Proglasu kňaza a básnika Daniela Pastirčáka 

Účinkujú: Daniel Pastirčák, Miloš Kopták, Paľo Bálik 

Moderuje: Zuzana Belková 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

12.00 – 13.00 Trh e-kníh v ČR a čo čaká slovenský trh 

Český trh prešiel cestou, aká pravdepodobne čaká aj slovenských 

vydavateľov. Ukáţeme vám čísla o predajoch v Českej republike, 

rozoberieme si ţánre a knihy, ktoré sa predávali. Dozviete sa o 

chybách, ktoré sme urobili i o tom, čo sa osvedčilo.  

Prednášajúci: Jiří Vlček, riaditeľ a spolumajiteľ najstaršieho a 

najväčšieho distributéra elektronických kníh v ČR - Palmknihy.cz 

Garant   Palmknihy SK 

 

13.00 – 14.00 Krajská kniţnica v Ţiline 

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaţe Kniha 

Horného Povaţia 2011 spojená s rozhovorom s autormi. 

kategória beletria: Paţická Marta: Príbehy babky bylinkárky  

kategória odborná literatúra: Fedor Ruppeldt - Ţivot a dielo 

Garant   Ţilinský samosprávny kraj 

 

14.00 – 15.00 Varíme a pečieme s rodinou Horeckých 

Prezentácia kniţnej novinky Veľká rodinná kuchárka – 500 

receptov spojená s ochutnávkou sladkých i slaných dobrôt z kuchyne 

autorov a autogramiádou. Dozviete sa o obvyklých i neobvyklých 

receptoch, o trikoch a fintách v kuchyni a jeden z vás získa knihu 

s venovaním autorov. Moderuje Zuzana Belková 

Garant   Vydavateľstvo Príroda 

 

15.00 – 16.00 Oravská kniţnica A.H. v Dolnom Kubíne 

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaţe Kniha 

Oravy 2011 spojená s rozhovorom s autormi a vystúpením oravskej 

rodáčky Dariny Laščiakovej. 

kategória beletria: Huba Peter: Putovanie s Duchom dávnych čias 

kategória odborná literatúra: Janura Tomáš – Čajka Michal: 

Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. 

Garant   Ţilinský samosprávny kraj 

 

16.00 – 17.00 Prezentácia debut románu Bezprsté mesto od Ondreja Štefánika 

Garant   Vydavateľstvo Tatran  

 

17.00 – 18.00 Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši. 

Členovia Fóra humoristov sa uchádzajú o členstvo v učenom 

tovarišstve. Účinkujú členovia literárneho klubu Fóra humoristov pri 

Kniţnici J.Fándlyho v Trnave, hudba M.Makar Mrva a Karol Bodorik. 

Garant:  Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 



 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

10.00 – 11.00 Beseda pre deti 

Téma: Ako vzniká kniha? 

Zábavný a zároveň vzdelávací program pre deti. Súčasťou  akcie 

bude aj súťaţný kvíz, v ktorom môţu deti vyhrať kniţné novinky. 

Garant   Vydavateľstvo Fragment 

 

11.00 – 12.00 Pesničkovo-divadelná šou FÍHA TRALALA pre deti od 2 rokov  

a prezentácia CD a DVD Fíha tralala. 

Garant Divadlo na kolesách a Jelen Drums 

 

12.00 – 13.00 5 x 5 / Antológia súčasnej slovenskej poézie  

25 portrétov s ukáţkami básní. Zostavil Ján Gavura 

Účinkujú: Ján Gavura, Ivan Kolenič, Mária Ferenčuhová, Nóra 

Ruţičková a ďalší 

Moderuje: Zuzana Belková 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

13.00 – 14.00 Spisovateľ-čitateľ, predstavenie najnovších diel Jozef Heriban, 

spisovatel, politik a Miroslava Ábelová, poetka a novinárka. 

Garant   Slovenské centrum P.E.N. 

 

14.00 – 15.00 Turčianska kniţnica v Martine 

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaţe 

Kniha Turca 2011 spojená s rozhovorom s autormi. 

kategória beletria: Baričák Pavel „Hirax“: Etiópia. Vysoká škola 

neočakávania 

kategória odborná literatúra: Lúčan Jaroslav: Stómie. Stomici 

Garant   Ţilinský samosprávny kraj 

 

15.00 – 16.00 Prezentácia knihy  Etely Farkašovej - Pláne/približne 

zapamätaného 

Garant   Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 

 

16.00 – 17.00 Osudy umeleckých diel a ich tvorcov – neznáme, tragické, 

vzrušujúce...  

Beseda s PhDr. Milanom Várošom, autorom úspešných publikácií 

Stratené slovenské poklady I - II a Osudy umeleckých diel 

Garant   Vydavateľstvo Matice slovenskej 

 

17.00 – 18.00 Od praveku k rokenrolu - Ako sa rodila populárna hudba na 

Slovensku 

Autogramiáda s autorom knihy - Štefanom Dankom 

Garant   Vydavateľstvo Ideál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=vsss&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vsss.sk%2F&ei=ueQ0UODUDsrIsgb-34CIDQ&usg=AFQjCNGwHvLtXYZ3iuMkfty2VVXbPo9tEQ


 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

10.00 – 11.00 Prezentácia titulu Historická Bratislava od  Pavla Dvořáka 

Garant   B.Schenková 

 

11.00 – 12.00 Lifestyle podľa Jarmily Mandţukovej 

Stretnutie s autorkou bestsellerov a prezentácia kniţných noviniek 

spojená s autogramiádou. 

Jedlá – nápoje – zdravie – láska a sex 

Čo jesť, keď... 

Čo piť, keď... 

Čo vám chýba, keď... 

Chudneme s rozumom 

Partnerské horoskopy 

Moderuje Zuzana Belková 

Garant   Vydavateľstvo Príroda 

 

12.30 – 15.00 Cena Fantázie 2012 

Vyhlásenie výsledkov 10-teho ročníka najprestížnejšej poviedkovej 

súťaže v žánri sci-fi/fantasy/horor. 

Predstavenie finalistov, ocenených a krst knihy Fantázia 2012 – 

antológie slovenskej fantastiky s najúspešnejšími poviedkami zo 

súťaţe. Vyhlásenie ţánrových cien: Cena spoločnosti Intel pre 

najlepšiu sci-fi poviedku, Cena Bibliotéky, Cena Béla pre najlepší 

horor a Cena OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku. 

Beseda s autormi a porotcami. 

Hosť: herec Ľuboš Kostelný. 

Garant   Fantázia, o.z. 

 

15.00 – 16.00 Prezentácia britských vydavateľov 

Prestíţni britskí vydavatelia (Arcadia Books, Parthian Books, Peter 

Owen Publishers, MacLehose Press a Comma Press) predstavia 

svoju najnovšiu kniţnú produkciu. V otvorenej diskusii s publikom 

poodhalia úskalia ostrovného vydavateľského prostredia a dôvody 

úspechu alebo neúspechu kníh slovenských autorov v anglofónnom 

prostredí. 

Moderuje Ján Vilikovský 

Hostia: Alexandra Büchler (Literature Across Frontiers), Miroslava 

Vallová (Literárne informačné centrum), John Minahane (prekladateľ 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

16.00 – 17.00 SYMBOLIZMUS DRAKA, prednáška spojená s prezentáciou knihy 

,,DRAK - symbolismus a mytologie" 

Garant   Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

17.00 – 18.00 Beseda a predstavenie novej knihy Pavla Hiraxa Baričáka 

Garant   martinus.sk 

 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

10.00 – 10.55  Sklabinský rodák Kálmán Mikszáth  

Dielá Kálmána Mikszátha, ktoré boli preloţené do slovenčiny 

analyzujú literárny historik Csaba Kiss. Gy. (Maďarsko) a Daniela 

Hučková, riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV  

Garant   Maďarský inštitút v Bratislave 



 

 

11.00 – 11.55 Košický mešťan Sándor Márai  

Prozaik a dramatik Silvester Lavrík a dramaturg Peter Kováč 

spoločne rozoberajú dielá Sándora Máraiho ktoré boli vydané v 

slovenskom preklade 

Garant   Maďarský inštitút v Bratislave 

 

12.00 – 13.00 Umenie prekladu 

Umelecký preklad zo slovenského do maďarského, a z maďarského 

do slovenského jazyka. Hosťami prekladateľskej debaty sú: Jitka 

Roţňová a Ildikó Forgács (Maďarsko) prekladateľky. 

Podujatie moderuje prekladateľka Renáta Deáková. 

Literárne úryvky číta: Viki Rák (Divadlo Thália, Košice) 

Garant   Maďarský inštitút v Bratislave 

 

13.00 – 14.00 Kysucká kniţnica v Čadci 

Prezentácia víťazných kníh regionálnej čitateľskej súťaţe 

Kniha Kysúc 2011 spojená s rozhovorom s autormi. 

kategória beletria: Kriţka Teodor: Rosa z pavučín   

kategória odborná literatúra: Podoláková, Ľubica – 

Velička, Jaroslav: Krásno nad Kysucou.  

Garant   Ţilinský samosprávny kraj 

 

14.00 – 15.00 Matúš Kučera: Môj štát/Moja vlasť 

Jubilujúci historik Matúš Kučera o najzaujímavejších medzníkoch vo 

vývoji dejín Slovenska a Slovákov. 

Garant   Vydavateľstvo Perfekt 

 

15.00 – 16.00 Stretnutie so  spisovateľom a predsedom Matice slovenskej 

Mariánom Tkáčom, prezentácia jeho kniţných diel Bernolák a Päť 

slovenských rodov a  ovej kniţnej edície Slovenské príbehy  

Garant   Vydavateľstvo Matice slovenskej 

 

16.00 – 17.00 Predstavujeme výrazné osobnosti slovenského umeleckého 

prekladu: s nositeľmi najvyššieho ocenenia za umelecký preklad na 

Slovensku - Ceny Jána Hollého a kniţných prémií za rok 2011 

Jánom Štrasserom, Ladislavom Šimonom a Elenou Krššákovou sa 

zhovára Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. predsedníčka poroty Ceny J. 

Hollého.  

Garant:  Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 

 

17.00 – 18.00 Spisovateľ-čitateľ, predstavenie najnovších diel Rasťo Piško 

humorista, herec a spisovateľ, Andrej Ferko, prozaik, dramatik, 

matematik, vysokoškolský pedagóg. 

Garant   Slovenské centrum P.E.N. 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 

 
 



 

PÓDIUM 3  

 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

11.00 – 12.30 Chemické laboratórium do kaţdej školy a systém do školstva 

Workshop Zdruţenia učiteľov chémie 

Garant RNDr. Helena Vicenová, PaedDr. Martin Bodis, PhD., Mgr. Stanislav 

Kedţuch, Mgr. Marta Remetová 

 

12.30 – 13.00 Chémia? ... čo? ... na čo nám to je? ... chcem byť chemikom! 

Garant   Doc. Ing. Dušan Velič, PhD 

 

13.30 – 14.00 Bezpečnosť v školských chemických laboratóriách zabezpečí 

Chemická medicína 

Garant   Doc. Ing. Boháč, CSc 

 

14.00 – 14.30 Chemická terminológia v praktickom ţivote 

Garant   Doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 

15.00 – 16.00 Spisovateľ-čitateľ, predstavenie najnovších diel Ireney Baláţ, 

basnik, publicista a Vladimíra Komorovská, prozaicka a 

prekladatelka. 

Garant   Slovenské centrum P.E.N. 

 

16.00 – 17.00 Pavol Ţigo, Ľubomír Feldek: Na písme zostalo – Dokumenty 

Veľkej Moravy 

Najstaršie a najkrajšie dokumenty veľkomoravskej literárnej tvorby 

Garant   Vydavateľstvo Perfekt 

 

17.00 – 18.00 Kto napísal Shakespeara, Coelha či Harryho Pottera po 

slovensky alebo prečo je aj prekladateľ autor? 

O svojich prekladoch a o preklade v európskom kultúrnom kontexte 

budú hovoriť prekladatelia Oľga Ruppeldtová, Katarína Bednárová, 

Miloš Švantner a moţno aj iní. 

Moderuje: Zuzana Belková 

Garant:  Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  

 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

10.00 – 11.00 Hlad pozná Afriku 

Diskusia s autorkou publikácie o riešeniach detskej podvýţivy v 

Afrike, spojená s čítaním z jej novej knihy. 

Garant   Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. 

 

11.00 – 12.00 Prezentácia španielčiny vo svete a na Slovensku 

Prezentácia literárnych prekladov španielsky píšucich autorov. 

Garant   Embajada de España en Bratislava / Španielska ambasáda 

 

12.00 – 14.00 Spisovateľ-čitateľ, predstavenie najnovších diel Ondrej Herec, 

spisovatel, diplomat zakladatel Sci-Fi na Slovensku, Milan 

Augustin, spisovatel, historik, publicista a Anton Hykisch, 

spisovatel, publicista, politik a veľvyslanec SR v Kanade (1993 – 

1997). 



 

Garant   Slovenské centrum P.E.N. 

 

14.00 – 15.00 Ako si vydať knihu, marketing vo vydavateľstve, kniţný trh 

na Slovensku - prednáška spojená s diskusiou so zástupcom 

Vydavateľstva TATRAN Matúšom Mládekom. 

Garant   Vydavateľstvo Tatran 

 

15.00 – 16.25 Panoráma maďarskej literatúry 

Komplexná prezentácia maďarských vydavateľstiev na Slovensku 

(Lilium Aurum, Kalligram, Madách Posonium, Méry-Ratio, AB-Art, 

NAP, Median) literárnym kritikom Zoltánom Némethom. 

Garant   Maďarský inštitút v Bratislave 

 

16.30 – 18.00 Kniţné novinky u našich juţných susedov 

Prezentácia kníh maďarských autorov ktoré boli vydané v 

slovenskom preklade.  

Literárne úryvky číta: Viki Rák (Divadlo Thália, Košice) 

Simultanné tlmočenie do slovenského jazyka zabezpečené. 

Garant   Maďarský inštitút v Bratislave 

 

 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

10.00 – 11.10 Český PEN klub čte 

Jiří Hájíček čte z nového románu Rybí krev 

uvádí Miroslav Balaštík 

Garant   P.E.N. Klub CZ 

 

11.15 – 12.30 Český PEN klub čte 

Jiří Dědeček čte z nových rukopisů 

uvádí Mária Bátorová 

Garant   P.E.N. Klub CZ 

 

12.30 – 13.45 Český PEN klub čte 

Markéta Hejkalová čte z nového románu Andělé dne a noci 

uvádí Anton Hykisch 

 Garant  P.E.N. Klub CZ 

 

14.00 – 16.00 Tvorivé dielne pre deti a mládeţ - ,,Maľovanie na kamene" 

Garant   Kultúrna asociácia Nová Akropolis 

 

16.00 – 17.00 Prezentácia 

Garant   Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

 

17.00 – 18.00 Pesničkovo-divadelná šou FÍHA TRALALA pre deti od 2 rokov  

a prezentácia CD a DVD Fíha tralala. 

Garant   Divadlo na kolesách a Jelen drums 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

10.00 – 12.00 Prezentácia detskej kniţky "Alunos de quinta B" (Ţiaci z 

piatej B) ktorá bola preloţená do portugalčiny. 

Garant   Embassy of Brazil / Brazílska ambasáda 

 

12.00 – 13.00 Dolu Váhom od Liptova po Kysuce 

Spisovatelia zo Ţilinského kraja – nielen – deťom 

Legendy, rozprávky i povesti sú dôleţité piliere poznania a 

uvedomovania si náleţitosti k národu. Aj v prípade súčasných 

autorských interpretácií zanechávajú stopu hlavne v mladých 

čitateľoch, „vyvierajúc“ z konkrétneho miesta a či regionálnej 

udalosti. Zo Ţilinského kraja prichádzajú autori, aby povedali o 

takýchto prameňoch viac a ukázali ich aj vo svojich knihách... 

Garant   Spolok slovenských spisovateľov – Krajská odbočka Ţilina 

 

13.00 – 15.00 Spisovateľská rodinka - beseda so slovenskými autorkami 

a autormi. Stretnite svoje obľúbené spisovateľky a spisovateľov, 

pýtajte sa na to, čo vás zaujíma (ak vás pustia k slovu). 

Kúpte si knihy, dajte ich podpísať a odfoťte sa spolu! 

Garant   Slovenské spisovateľky 

 

15.00 – 16.00 Nové knihy Pi-klubu J.Banáš, M.Blaha, P.Čačko, A.Hykisch, 

Ľ.Jurík, J.Leikert, J.Mikloško, P.Nemec, O.Solga, P.Rašla, Ľ.Olach, 

I.Szabo, M.Stano, R.Schuster 

Garant   Pi klub 

 

16.00 – 18.00 Beseda a autogramiáda autoriek vydavateľstva Motýľ 

Svoje novinky prídu predstaviť obľúbené autorky Jana Benková, 

Miroslava Varáčková, Kristína Mišovičová, Marta Fartelová, Andrea 

Rimová a mnohé ďalšie. 

Garant   Vydavateľstvo Motýľ 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÓDIUM „ČÍTAME S CHUŤOU“  
 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

13.00 – 17.00 Montycon SK – kuchárske prezentácie 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

13.00 – 14.30 Vladimír Tomčík, Michal Grondţák a pochúťky, na ktoré sa 

môţete tešiť 

NAJLEPŠIE JEDLÁ NA SVETE 
Kniha Najlepšie jedlá na svete alebo Kuchárska kniha aj pre tých, čo 

vôbec nevedia variť je bohatá na kvalitné domáce recepty, ktoré nesmú 

chýbať v ţiadnej dobrej kuchyni. Je v nej mnoţstvo vynikajúcich 

autorových receptov, zozbieraných rodinných receptov, ale i od 

kamarátov a z internetu. Ponúka široký repertoár polievok, jedál z 

hydiny, bravčového i hovädzieho mäsa, ale aj bezmäsité a zeleninové 

jedlá. Tak sa dozviete, ako si pripraviť skvelý paprikáš, sviečkovicu na 

smotane, ţivánsku, baklaţánové prekvapenie či tradične dobré bravčové 

rezne. Úţasnému rebarborovému koláču starej mamy, slivkovému koláču 

či pijanskej štrúdli určite neodoláte. Kniha navyše obsahuje skvelé tipy a 

odporúčania aj pre tých, ktorí iba začínajú s kuchárskym umením. Táto 

kuchárska kniha nenechá nikoho (c)hladným. 

TO NAJLEPŠIE Z RUSKEJ KUCHYNE 
Kulinárske umenie je jedno z najstarších umení, ktoré kedy ľudstvo 

poznalo. Niet sa ani čomu čudovať, lebo, ako sa vraví, človek hladnému 

ţalúdku nerozkáţe a maškrtnému jazýčku uţ vôbec nie. Vynikajúce 

chute ruskej kuchyne predstavuje nová obrazová kuchárska kniha s 

receptami najtypickejších ruských jedál. Ako kaţdá kuchyňa, tak i ruská 

prešla istým vývojom, ktorý zanechal na jej pokrmoch nezmazateľný 

vplyv a výraznú chuť. Nie je preto náhoda, ţe v nich môţeme nájsť 

stopy staroslovanských jedál uţ od čias Kyjevskej Rusi. Rovnako sa v 

nich skrýva aj kus kultúry národa, jej mnohorakosť, tradície i osobitosti 

kaţdodenného ţivota. Charakter tradičnej ruskej stravy je výrazne 

ovplyvnený i spôsobom obţivy obyvateľov, ktorým bolo najmä 

poľnohospodárstvo. V rozličných regiónoch sa preto pripravovali rôzne 

chlebové a múčne jedlá, ale aj jedlá z kapusty. Nemalý význam mali 

tieţ ryby, ktoré obohacovali stoly v čase pôstu. Pripravte si typické 

ruské pochúťky ako boršč, solanka, pascha, mrkvová zapekanka, ucha, 

pirohy na storaký spôsob a doprajte si ozajstné labuţnícke hody! 

S VAREŠKOU DVOMA TISÍCROČIAMI 
Bohato ilustrovaná kniha sa zaoberá gastronómiou Bratislavy, jej 

dvojtisícročnou kontinuitou a vývojom v priebehu stáročí. 

Gastronomické tradície nie sú len o dobrom jedle a výbornom víne, ale 

predovšetkým o spôsobe a štýle ţivota etnicky zmiešaného a 

multikultúrneho mesta. Pútavé rozprávanie o kuchyni Keltov, Rimanov, 

Slovanov cez noblesu korunovačných slávností, pôstne zvyky, ľudové 

zábavy, poľovačky, víno, viechy a šampanské či kaviarenský ţivot nás 

privedie aţ do 20. storočia. Publikácia s bohatým dokumentačným 

sprievodom vychádza v edícii Ilustrované dejiny a je rozšírená o dobové 

recepty našich predkov. 

 

 

 



 

Garant   Vydavateľstvo Perfekt 

15.30 – 17.00 Jaroslav Ţídek 

NEBÍČKO V PAPUĽKE 

Šéfkuchár a svetobeţník Jaroslav Ţídek objavuje Slovensko. 

V televíznom seriáli Nebíčko v papuľke cestuje po krajine, ktorá sa 

pre rodáka z Prahy stala domovom, zoznamuje sa s novými ľuďmi, 

spoznáva rozličné regióny a pátra po miestnych jedlách. Kniha 

Nebíčko v papuľke prináša čitateľom recepty z prvých 20 častí 

rovnomenného televízneho seriálu. Nechýbajú farebné fotografie 

z nakrúcania. Ako bonus pridal autor ku kaţdej epizóde vlastný 

recept, ktorý v televíznom seriáli neodznel. 

 

Garant   Vydavateľstvo IKAR 

 

17.00 – 18.00 H.E.L.A  

Nevšedné spojenie jednoduchých a rýchlych receptov so ţivotným 

osudom jednej z nás podporili svojimi dobrozdaniami a 

autogramami viaceré slovenské osobnosti showbiznisu. Časť knihy 

je venovaná atraktívnej a u nás nie veľmi známej africkej kuchyni - 

niektoré špeciality pripraví autorka spolu s africkým kuchárom 

priamo pred zrakom návštevníkov na prezentácii.  

 

Garant   Slovart–print 

 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

12.00 – 13.15 BRATISLAVSKÉ ROŢKY – PREZENTÁCIA ČASOPISU RECEPTÁR 

Bratislavský roţok, ktorý je od 1.9.2012 prvou tradičnou špecialitou 

nášho hlavného mesta, ktorú chráni Európska únia. Príďte roţok 

ochutnať, zoznámiť sa s jeho výrobcami, ochrancami aj šíriteľmi. 

Okrem čerstvo upečeného Bratislavského roţka, ponúkneme 

účastníkom rýchlokurz pečenia, letáčik s receptom na roţok, na 

ktorom si starí Prešporáci a aj súčasní Bratislavčania pochutnávajú 

od Mikuláša 1785 podnes. Tešia sa na Vás: 

Ing. Vojtech Szemes, CSc. Za Cech pekárov a cukrárov regiónu 

západného Slovenska, Štefan Födes, pekár a cukrár z Komárna, 

Mgr. Eva Hornišová za časopis RECEPTÁR a vydavateľstvo kníh 

a časopisov REGENT, Bratislava 

 

Garant   Vydavateľstvo Regent 

 

13.30 – 14.30 Silvia Pilková 

POKLADY SLOVENSKEJ KUCHYNE  

Tradičná slovenská kuchyňa, to nie sú len bryndzové halušky, 

haruľa, klobásy či lokše. Desaťdielna séria kuchárskych kníh Poklady 

slovenskej kuchyne zachytáva prekvapivo pestré kulinárske 

dedičstvo našich predkov. Kaţdá časť edície predstavuje vybraté 

regióny a kompletná séria napokon obsiahne celé Slovensko. 

Nájdete tu recepty všeobecne známe a obľúbené, ale aj dávno 

zabudnuté či skvosty, ktoré autorka objavila v zapadnutých kútoch 

Slovenska alebo starých rodinných archívoch. Vyberiete si z jedál 

kaţdodenných aj sviatočných, mäsitých aj bezmäsitých, slaných aj 

sladkých, ktoré nie sú len nostalgickým pohľadom na ţivot našich 

predkov, ale plnohodnotnou súčasťou moderného jedálneho lístka. 

Slovenská kuchyňa má čo ponúknuť aj najväčším labuţníkom! 

 



 

Garant   Vydavateľstvo IKAR 

 

15.00 – 16.30 Kuchárska kniha šéfkuchára Pavla Liptáka.  

DOBRÝ ROK - ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA V KUCHYNI 

Pripravili sme pre vás: 120 chutných receptov z praxe 

profesionálneho šéfkuchára. Recepty rozdelené podľa ročných 

období vzhľadom na sezónu surovín. Zdravé recepty s komentárom 

MUDr. Igora Bukovského, Phd., rýchle jedlá, väčšinu z nich 

pripravíte za 30 minút. 

A navyše: prezradíme vám ako si zorganizovať nákup surovín ako 

profesionál, na nič nezabudnete a ušetríte peniaze. Všetky recepty 

sú 2x vyskúšané a určite sa podaria. Viac ako 100 tipov a rád 

k receptom z kuchárskej praxe. V tejto knihe nájdete odpoveď na 

otázku čo jesť, aby ste zostali zdraví a krásni. 

 

16.30 – 17.30 Zora Mintálová-Zubercová 

VIANOCE NA SLOVENSKU - RECEPTY, TRADÍCIE A ZVYKLOSTI  

Kniha vtiahne čitateľa do čarovnej atmosféry najkrajších sviatkov v 

roku. Ponúka čítanie o vianočných zvykoch a tradíciách aj 350 

receptov z celého Slovenska. A to všetko v sprievode lákavých 

fotografií jedál a navyše s radami aj informáciami pre gazdinky. 

Publikácia je rozdelená na 17 kapitol. Úvod sa stručne zaoberá 

kresťanskou podstatou Vianoc, ich najcharakteristickejšími znakmi i 

prejavmi, vo všeobecnosti sa tieţ zameriava na tradície i obyčaje na 

území Slovenska v minulosti a na ich odraz v škále vianočných jedál 

a nápojov, ich počte či poradí. Druhá, základná časť knihy je 

členená na 16 kapitol - regiónov podľa historického rozdelenia 

územia Slovenska. Kaţdá kapitola obsahuje stručnú charakteristiku 

regiónu s jeho historickými a kultúrnymi zaujímavosťami súvisiacimi 

s témou Vianoc, informácie o tradičnom prestieraní vianočného stola 

a vianočných zvyklostiach. Základom kaţdej kapitoly sú recepty 

jedál, koláčov i nápojov z daného regiónu. Chute a vône Vianoc 

ponúkajú informácie o vianočných zvyklostiach na našom území aj 

tradičné recepty s modernými fotografiami a radami. Patria do 

kaţdej rodiny. 

 

Garant   Vydavateľstvo Slovart 

 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

11.00 – 16.00 Montycon SK – kuchárske prezentácie 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 

 

 

 



 

PÓDIUM  DETI SÚ NAŠE KNIHY  
 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

10.00 – 11.00 Vieš Ako si vychovať brata? a Fifík na besede o poviedkach a 

časopise Fifík s deťmi, spisovateľmi a ilustrátormi. 

Vydavateľstvo Perfekt 

 

11.00 – 12.00 Osmijanko v Písmenkove – Kto rád číta, nikdy nie je sám! 

Bábkoherecké predstavenie divadielka TUŠ 

 

12.30 – 13.30 Záhada miznúceho mesta 

Workshop Timotey Vráblovej pre učiteľov ZŠ a knihovníkov ku knihe 

Jána Milčáka. 

Rozprávka o oslíkovi z edície Čítame s porozumením 

TRIO Publishing 

 

14.00 – 15.00 Buvikove rozprávky 

Divadelné predstavenie poslucháčov VŠMU na motívy rozprávky 

Kristy Bendovej O sedemhlavej ţirafe a legendárneho príbehu Guľka 

Bombuľka Márie Ďuríčkovej s projektom Mama, tata, čítajte s nami! 

 

15.00 – 16.00 Tak to spolu rozzsipsujme! 

Stretnutie s tvorcami literárneho zábavníka ZIPS a vydavateľstva 

REGENT 

 

16.30 – 17.30 Kriminálny prípad : Ukradnuté srdce 

Seminár s Gunillou Ekmanovou (Švédsko) a prezidentkou 

Slovenskej sekcie IBBY Timoteou Vráblovou o tom, „ako moţno 

srdce dostať domov“. 

Seminár o detskej kniţnej tvorbe a čítaní pre vydavateľov, 

pedagógov a rodičov 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

10.00 – 11.00 Čarovný cirkus  

Predstavenie divadielka TUŠ na motívy rovnomennej knihy pre 

najmenších z vydavateľstva BUVIK 

 

11.00 – 12.00 Tešíme sa na Vianoce  

Autorka knihy Moja vianočná knižka Stanka Preclíková Wűrfl 

pripravuje s deťmi vianočné prekvapenia 

Vydavateľstvo Príroda 

 

12.30 – 13.30 Hájnikova ţena 

Slávne dielo P. O. Hviezdoslava z trochu iného pohľadu  

Scénické čítanie 

Autor spracovania: Miroslav Dacho 

 

14.00 – 15.00 Pátranie po zabudnutom poklade 

Prezentácia knihy Jozefa Lenharta Čierne zlato.  

Povesti z Hornonitria  

Účinkuje folklórny súbor z Chrenovca Hájiček  

TRIO Publishing 



 

 

15.00 – 16.00 Slniečko a Smelá Apolienka 

Jubilejúci časopis Slniečko predstavuje spisovateľa Jána Turana a 

jeho najnovšiu kniţku z vydavateľstva Mladé letá 

 

16.30 – 17.30 Slovenská poézia a slum poetry 

Súťaţ vo freestylovej poézii 

 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

10.00 – 11.00 Za bránou slova 

Rozprávanie spisovateľa Martina Hunčára o svojej knihe a o tom, ţe 

aj biblické príbehy môţu byť skvelým dobrodruţstvom. 

Gospelové hudobné vystúpenie. 

 

11.00 – 12.30 Slniečko a Lienka Anulienka  

Časopis Slniečko a spisovateľ Jozef Pavlovič predstavujú svojich 

kamarátov z vydavateľstva Mladé letá 

Účinkuje divadelné štúdio ELSA Elišky Sadílekovej   

 

12.30 – 13.30 Mama, tata, čítajte s nami! 

Hráme sa nad detskou knihou 

Minidielňa tvorivej dramatiky pre pedagógov a výchovných 

pracovníkov – vedie Ľudmila Hrdináková a Natália Mazanová 

Účinkujú deti z Detského domova Mauricius v Kremnici a Literárno-

dramatického odboru ZUŠ na Exnárovej ulici v Bratislave. 

Projekt Mama, tata, čítajte s nami zastrešujú odborne a tvorivo: 

internetový portál www.mamatata.sk – www.citajtesnami.sk a 

Katedra kniţničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

14.00 – 15.00 Fitnes pre detské hlavičky 

Miloš Danko rieši s deťmi grafické a maľované hlavolamy  

zo svojej pripravovanej knihy Maľované puzzle. 

TRIO Publishing 

 

15.30 – 16.30 PanÁčik 

Divadelné predstavenie poslucháčov VŠMU na motívy rozprávkovej 

kniţky Jána Uličianskeho o uspávacom panáčikovi zo snovej 

pohotovosti s projektom Mama, tata, čítajte s nami! 

 

16.30 – 17.30  Streetart  

 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

10.00 – 11.00  Za kniţkami po štvornoţky   

Projekt Mama, tata, čítajte s nami! 

Seminár pre rodičov a pracovníkov kniţníc o motivačných 

podujatiach pre najmenších – vedie Ľudmila Hrdináková a Natália 

Mazanová Projekt Mama, tata, čítajte s nami zastrešujú odborne 

a tvorivo: internetový portál www.mamatata.sk – 

www.citajtesnami.sk a Katedra kniţničnej a informačnej vedy 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 



 

11.00 – 12.00 Buvikove rozprávky  

Divadelné predstavenie poslucháčov VŠMU na motívy rozprávok 

Daniela Heviera s projektom Mama, tata, čítajte s nami! 

 

12.30 – 13.30 „Aj tak som pekná!“ alebo ako preţiť v rodine, kde rodičia sú 

problematickejší ako ich dospievajúce deti. 

Prezentácia najnovšej knihy mladej autorky Aneţky Szabóovej 

z vydavateľstva Regent  

 

14.00 – 15.00 Čítame s pánom Mrkvičkom  

 

15.00 – 16.00 Komisár Mrodge pátra 

Branislav Jobus predstavuje svoju novú knihu s detektívnou 

zápletkou. 

 

16.30 – 17.30 Hudobná performance Martina Geišberga  

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

PÓDIUM ZVKS a  LIC 
 
08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

12.00 – 13.00 Prezentácia kniţných noviniek z vydavateľstva GORALINGA a 

novej edície ROZPRÁVOČKA:  

- Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke  

za účasti autora prof. PhDr. Jána Doruľu, DrCs.  

- Od mýtov k rozprávkam (Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky)  

za účasti autora spisovateľa a publicistu PhDr. Miroslava Piusa 

- Pastierik na zlatom voze (goralská rozprávka)  

Garant   Goralinga 

 

13.00 – 14.00 Rozprávka je zázrak - stretnutie s akad.mal. Danicou Pauličkovou 

autorkou a ilustrátorkou, ktorá bude rozprávat o svojich 

rozprávkových knihách, prečo rozprávka spája všetkých bez 

rozdielu veku, národností a zároveň predstaví novú knihu Sklenená 

črievička. 

Garant   Seneca publishing company 

 

14.00 – 15.00 Pouličný diviak 

S Petrom Sorátom sa o jeho knihe a o ţivote na ulici rozpráva 

Daniel Hevier. 

Garant   TRIO Publishing 

 

15.00 – 16.00 Piaty západ slnka alebo Apokalypsa sa uţ začala, len sme si 

to nevšimli. 

S básnikom Štefanom Kuzmom o jeho prozaickej prvotine beseduje 

Zuzana Belková. 

Garant   TRIO Publishing 

 

16.00 – 17.00 Slovenské rozprávky 

Krst kniţnej novinky spojený s autogramiádou 

Kniha vyšla s finančnou podporou Združenia vydavateľov 

a kníhkupcov SR 

Moderuje Zuzana Belková 

Garant   Vydavateľstvo Príroda 

 

17.00 – 18.00 Literárna informačná databáza 

Čo dnes ponúka www.litcentrum.sk - portál o súčasnej slovenskej 

literatúre, čo nové sa pripravuje. Prezentácia s diskusiou 

Moderuje: Rastislav Šarišský 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

11.00 – 12.00 Predstavenie novej edície vydavateľstva Osobnosti Vysokých 

Tatier  

Garant   Vydavateľstvo I&B 

 

 

 

 

 

http://www.litcentrum.sk/


 

13.00 – 14.00 Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku. 

Prezentácia výnimočnej publikácie z vydavateľstva Tranoscius za 

účasti jej autora Miloša Dudáša. 

Garant   Vydavateľstvo Tranoscius 

 

14.00 – 15.00 Túry do literatúry  

Garant   Geoinfo Slovakia n.o. a Slovart s.r.o. 

 

15.00 – 16.00 Stretnutie s redakciou Kniţnej revue - jediného časopisu 

o nových knihách na Slovensku 

Moderuje: Radoslav Matejov 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

16.00 – 17.00 Anton Baláţ: Prehovor, Ezechiel  

Ţivotný a tvorivý príbeh tragického kňaza Jána Lajčiaka 

Účinkujú: Anton Baláţ, Milan Zemko 

Moderuje: Anna Beranová 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

17.00 – 18.00 Róbert Letz: Slovenské dejiny V (1938 – 1945) 

Od autonómie Slovenska (1938) po vznik a zánik Slovenskej 

republiky (1939 – 1945) 

Účinkuje: Róbert Letz  

Moderuje: Peter Turčík 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

11.00 – 12.00 Prezentácia knihy Afganský zápisník od hovorcu Ministerstva 

obrany SR Milana Vangu 

Garant   Incheba a MO SR 

 

12.00 – 13.00 Prezentácia kníh Petra Jaroša Kvet na šachovnici (román 

ocenený cenou SC PEN klubu ako kniha roka) a profilového výberu z 

jeho poviedok Rosa, kam len oko dovidí. 

Uvádzajú prof. Viliam Marčok a Dr. Vladimír Petrík. 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

13.00 – 14.00 Daniel Hevier: Ťahák na básne 

Osobné interpretácie, kresby a tajnosti o básňach 

slovenských autorov 

Garant   Literárne informačné centrum 

 

14.00 – 15.00 Albert Marenčin: Čo nevošlo do dejín 

Garant   Marenčin PT 

 

15.00 – 17.00 Miloš Mikuš: Kuchárka v gatiach na celý rok 

Prezentácia a krst novej kuchárskej knihy úspešného autora 

spojená s autogramiádou a ochutnávkou jedál a vín  

Moderuje Zuzana Belková 

Garant   Vydavateľstvo Príroda 

 

17.00 – 18.00 Tomáš Janovic: Pinkanie 

Garant   Marenčin PT 

 

 



 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

11.00 – 12.00 Literárna informačná databáza 

Čo dnes ponúka www.litcentrum.sk - portál o súčasnej slovenskej 

literatúre, čo nové sa pripravuje. Prezentácia s diskusiou 

Moderuje: Rastislav Šarišský 

Garant Literárne informačné centrum 

 

12.00 – 13.00 Prezentácia kniţky Jána Litváka „Oranžová tráva“ 

Moderuje Oleg Pastier 

Garant Literárne informačné centrum 

 

13.00 – 14.00 Emire Khidayer: Arabský svet - iná planéta 

Garant   Marenčin PT 

 

14.00 – 15.00 Čierne zlato. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe 

Autorské čítanie z knihy povestí Jozefa Lenharta s vyuţitím 

rozhlasových nahrávok. 

Moderuje: Zuzana Belková 

Garant   TRIO Publishing 

 

15.00 – 16.00 Martina Monošová: Sladké sny 

Garant   Marenčin PT 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.litcentrum.sk/


 

VEĽTRŢNÉ KINO  

 

8. - 11. 11. 2012 ___________________________________ HALA D 

 

Filmy v rámci prezentácie  STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ANIMOVANEJ TVORBY 

Premietacie bloky 10.00-13.00h. a 14.00-17.00h. 

 

KLAVIRISTA/I AM A PIANO – Renáta Blašková, Klasická animácia /3:39/  

DVE VAJCIA A HAD/TWO EGGS AND A SNAKE – Michal Celnar, Klasická animácia /3:47/ 

PRIEMYSELNÁ INVESTÍCIA CLEVER INVESTMETN - Leoš Dóra, Klasická animácia, /3:46/ 

ROVNOVAHA/BALANCE – David Fabian , 3D animácia /2:52/ 

PREMENA METAMORPHOSIS – Andrea Jacevičová, Kombinovaná animácia /1:54/ 

POZOROVATEĽ/OBSERVER – Kaminský Matej, Klasická animácia /2:09/ 

KEĎ MOTÝĽ.../WHEN A BUTTERFLY... – Júlia Lehelová, Klasická animácia /2:35/ 

Z KALUŢE DO BLATA/FROM PUDDLE TO MUD – Maroš Manhardt, Klasická animácia /2:42/ 

PRÍBEH OVCE/SHEEP STORY – Juraj Peťko, Klasická animácia /2:37/ 

LAJKA/LAIKA – Veronika Sajková, Klasická animácia /2:03/ 

OŢIVENĚ/JAZZED UP – Norbert Urbán, Klasická animácia /3:28/ 

VÍRUS/VIRUS – Iva Weberová , Kombinovaná animácia /2:44/ 

ČERVÍKOVA VEČERA/WORM´S DINER – Silvester Igaz, Klasická animácia /2:27/ 

SVET NA KORYTNAČKE/THE NUMINOUS WORLD - Matej Paulovič, 3D animácia /3:00/ 

KÚPEĽ/BATH - Roman Kovarovič, Kreslená animácia /0:44/ 

KOVBOJSKO – Juraj Bednarik a David Stumpf /3:56/ 

DVERE – Michal Hóz /3:41/ 

LÍŠKA A BOCIAN – Michaela Kohútová /2:48/ 

PREKVAPKO – Martina Krajčoviča /2:11/ 

CRAZY TALES FROM PLATE – David Lehotský /5:16/ 

BULLET THE BLUE SKY – Michal Maláček /5:55/ 

MIRROR – Simona Nahálková /4:29/ 

OPEN DOOR – Eva Pifková /5:52/ 

MAT – Soňa Pinčárová /2:33/ 

CHICKEN - Adrian Reznicek /4:14/ 

ZUBY – Gabriela Dubovská /1:32/ 

STIMUL - Andrea Hanúsková /8:42/ 

ZAČIATOK/BEGINNING - Lukáš Chrapeka /4:25/ 

VOŇA RUŢE – Martin Jelenák /2:08/ 

EGGS STORY – Dušan Trizuliak /4:59/ 

UAT PARK II - Tomaš Veselovský /3:26/ 

DNO – Katarína Duran Bašták /3:36/ 



 

V TME/THE BLINDNESS – Slavomíra Abelová, Kombinovaná animácia /5:04/ 

RC/RC – Michal Beňo, 3D animácia /3:32/ 

ALEGRIA/ALEGRIA – Zuzana Bobríková, Kombinovaná animácia /3:20/ 

CHÉMIA/CHEMS – Michelová, Dudek, Kombinovaná animácia /5:04/ 

PREDTÝM/BEFORE – Martin Groch, Kombinovaná animácia /2:49/ 

ŢIVOT PAPIERA/LIFE OF THE PAPER – Róbert Hruška , Kombinovaná animácia /3:47/ 

RECYKLUS/RECYCLE – Eva Hudáková, Kreslená animácia /2:13/ 

ŢIRAFA/GIRAFFE – Matúš Kalivoda, Kreslená animácia /3:25/ 

ALICE SUICIDO/ALICE SUICIDO – Šimon Kravár, 3D animácia /5:49/ 

SUSED/NEIGHBOUR – Frederika Makyšová, Kreslená animácia /2:44/ 

PŠTROS/OSTRICH – Juraj Novosad, Kreslená animácia /3:04/ 

UŠATÉ ZÁLEŢITOSTI/EARED AFFAIRS – Michaela Pavlíková, Kreslená animácia /2:42/ 

PSÍ ŢIVOT/THE TROUBLE OF LIFE – Vladimír Polák, Kreslená animácia /2:26/ 

WONDER CALLING/WONDER CALLING – Eleonóra Stanková, Kombinovaná animácia /3:47/ 

TEDDY/TEDDY – Simona Šebestová, 3D animácia /3:32/ 

HVIEZDA/STAR – Mária Vinogradová, Kreslená animácia /3:32/ 

SVET BÁBIK/WORLD OF DOLLS – Anastázia Volárová, Kreslená animácia /2:54/ 

ZMENA/CHANGE – Martina Vargová, 3D animácia /3:50/ 

POĽOVAČKA/DUCK HUNT – Agata Bolaňosová, Kreslená animácia /1:12/ 

 

Filmy v rámci prezentácie  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE 

ESPAÑA - ŠPANIELSKE MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU 

Premietacie bloky 13.00-14.00h. a 17.00-18.00h. 

 

FILMY PRE DETI /56:00/ 13.00 – 14.00 

 
ŢIRAFY / JIRAFAS - Isabel Balsera, Marta del Valle Hernández /7:00/ 

TADEO JONES A ČERTOVSKÁ PIVNICA / TADEO JONES Y EL SÓTANO MALDITO - 

Enrique Gato Borregan /18:00/ 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS / ATENCIÓN AL CLIENTE - Marcos Valín /8:00/ 

ŠPAGETOVÝ WESTERN / SPAGUETTI WESTERN - Sami Natsheh /12:00/ 

VLAK O ÔSMEJ/EL TREN DE LAS OCHO - Esteban Requejo /11:00/ 

 

FILMY PRE DOSPELÝCH /40:30/ 17.00 – 18.00 

 
PRVÝKRÁT / LA PRIMERA VEZ - Borja Cobeaga, 2002 /12:00/ 

STRETNUTIE / STRIKE 2 - Arturo Prins, 2009 /2:30/ 

DESAŤ MINÚT / DIEZ MINUTOS - Alberto Ruiz Rojo, 2004 /17:00/ 

7:35 RÁNO / 7:35 DE LA MAÑANA - Nacho Vigalondo,2003 /9:00/ 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  



 

LITERÁRNA KAVIAREŇ PANTA RHEI  
 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

11.00 –  Svetlana Majchráková – Vodník Čľupko 

12.00 –  Ľ.Feldek, J.Ďurdiak, Z.Šebestová, Ľ.Várossová – Princ a Večernica 

13.00 –  Daniel Hevier – Ako sa fotografuje vietor 

14.00 –  Dana Hlavatá – Milenec na úver a Neverím ti 

15.00 –  Helena Lhotová – H.E.L.A. a jej ţivotný príbeh 

16.00 –  Katarína Soyka – Sklený vrch  

17.00 –  Juraj Šebo – Turbo milénium 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

10.00 –  Juraj Martiška, Dávid Králik – Celkom ako sen 

11.00 –  Peter Stoličný – Hlúpy Jano v sieti 

12.00 –  Eva Obůrková – Výlety po Slovensku s deťmi i bez nich 

13.00 –  Boris Kasaj – Ten dom je jedna veľká katastrofa 

14.00 –  Tamara Heribanová – Misia Eva, prísne tajné 

15.00 –  Ing. Marián Fillo – Očkovanie  

16.00 –  Denisa Fulmeková – Materská 

17.00 –  Martin Pyco Rausch – Moje jedlo 

 

10.11.2012 _________________________________________ SOBOTA 

 

10.00 –  Karol Herian – Keby horel náš dom 

11.00 –  Samko Tále – Kniha o cintoríne 

12.00 –  Ján Pavel – Prečo slony grcajú 

13.00 –  Katarína Nádaská – Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch 

14.00 –  Jozef Karika – Na smrť 

15.00 –  Andrea Coddington – Predohra 

16.00 –  Emma Tekelyová – Dámy, koniec trapasom 

17.00 –  Halina Pawlowská – Aţ se mně dcera zeptá 

 

 

 



 

11.11.2012 _________________________________________ NEDEĽA 

 

10.00 –  Ľubomír Olach – Posledné varovanie 

11.00 –  Štefánia Opremčáková – Ţidovská krv 

12.00 –  Boris Filan – Zabíjačka a iné rozkoše 

13.00 –  Silvia Vnenková – Mám paťdesiat - no a? 

14.00 –  Meir Shalev – Chlapec a holubica 

15.00 –  Gustav Murín – Gorily v podsvetí 

16.00 –  Koloman Kocúr – Sracia zbraň 

17.00 –  Ivo Toman – Absťák, aneb jak přestat kouřit bez absťáku a bez přibírání na váze 

 

 
* * * * * * * * * * 

 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

EXPO CLUB 
 

08.11.2012 ________________________________________ ŠTVRTOK 

 

13.00 – 18.30 Zväz polygrafie - seminár 

 

09.11.2012 _________________________________________ PIATOK 

 

10.00 – 13.00 Konferencia k TVaT 

Garant   MŠ SR 

 

16.00 – 17.00 Odborný seminár k autorskému právu 

Garant   ZVKS 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

Z m e n a  p r o g r a m u  v y h r a d e n á  


