
 
   

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 Dejiny v súčasných maďarských románoch spojená  
s diskusiou. S autorkou a prekladateľkou Renatou Deákovou sa porozpráva  
estetik Peter Michalovič. 

   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   
 
Zmena programu vyhradená  


