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9.30	 Skutočné	príbehy	zachránených	zvieratiek	zo	stanice	Zázrivá
Debata o knižnej sérii Záchranná stanica s autorkami Zuzanou Štelbaskou a Luciou 
Zednikovičovou. Spoznajte sériu príbehov o zachránených zvieratkách zo Slovenska. 
V sérii vyšli príbehy: Záchranná stanica: Vlčica Luna, Záchranná stanica: Rys Leo, 
Záchranná stanica: Medveď Mišo. Podujatím sprevádza Barbora Zamišková.

10.30	 S	dobrými	priateľmi	je	svet	omnoho	krajším	miestom
Krst knihy Zvieratká z Jakubovho kopca s autorkou Dianou Mašlejovou. POZOR, 
POZOR! Na zvieracej farme na Jakubovom kopci sa deje čosi nečakané. Zvieratká 
sa zo dňa na deň dozvedia, že celú farmu chcú uzavrieť a nepustiť ich von. A tak 
sa prasiatko Di, kuriatko Zu, krtko Pepito a psík Bob rozhodnú utiecť a hľadať si 
domček inde. Zdá sa však, že spanikárili priskoro. Doma je predsa doma. Podujatím 
sprevádza Barbora Zamišková.

13.30	 Slovenská	tepláreň:	Sme	v tom	všetci	spolu!
O  dôležitosti queer témy v  literatúre sa porozprávajú psychológ Andrej Kuruc, 
spisovateľ a básnik Michal Tallo a šéfredaktorka Albatros Media Slovakia Tatiana 
Ušalová. Podujatím bude sprevádzať Marek Hudec. 

17.30	 Krimi	s nádychom	hororu
Beseda s britským autorom Mattom Wesolowskim. Spisovateľ Matt Wesolowski 
príde do Bratislavy predstaviť svoju napínavú krimi sériu, ktorá je písaná ako prepis 
podcastu. V  slovenskom jazyku zatiaľ vyšli romány Šesť príbehov a  Hydra. Oba 
vám nedajú vydýchnuť a prečítate ich na jedno otvorenie. Ideálne mrazivé čítanie 
na dlhé jesenné večery! Podujatie moderuje Lenka Debnárová. 
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9.15		 Katarína	Kerekesová	/	Websterovci	vo	filme
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART    
Príbeh rodiny Websterovcov je známy nielen mladým čitateľom, ale aj fanúšikom 
rovnomennej rozprávky na RTVS. Nedávno zavítala do kín aj filmová verzia s názvom 
Websterovci vo filme. Besedou s  Katarínou Kerekesovou, autorkou knižných 
a filmových Websterovcov, bude sprevádzať Eva Pribylincová.  
 
10.30	 Peter	Bartoněk	/	Obed	v ohrození
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART                                                                              
Beseda s autorom, ktorého novinka je šialená ako knihy Davida Walliamsa. Obed 
v  ohrození rozpráva príbeh o  škole pod hradom, kde sa náhle stratia kuchárky 
a deti zo štvrtej A sa rozhodnú túto záhadu preskúmať. Ako kniha vznikala a prečo 
by nemala chýbať v  poličke žiadneho školáka prezradí autor v  diskusii s  Luciou 
Lackovičovou. 

14.45	 Karol	Sudor,	Zuzana	Mistríková	/	Hasta	la	vista	komunista
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART                      
Zostavovateľka publikácie a  autor rozhovorov priblížia príbeh Koordinačného 
výboru slovenských vysokých škôl 1989/1990, ktorý sa svojou činnosťou zapísal 
ako hlavný aktér novembra 1989. Diskusiu moderuje Roman Bomboš. 

15.30	 Tomasz	Duszyński	(PL)	/	Glatz		 	 	 	 	 	 	 		 	 	
   LITERÁRNE PÓDIUM 2                                                                      
Poľský novinár, spisovateľ a scenárista počítačových hier predstaví v diskusii svoj 
detektívny román Glatz. Jeho názov odkazuje na mesto v Dolnom Sliezsku, kde 
sa krimi zápletka odohráva. Duszyński vydal niekoľko románov, kníh pre deti 
a tiež niekoľko desiatok poviedok, najčastejšie zo sci-fi žánru. Za knihu Glatz získal 
ocenenie verejnosti „Złoty pocisk” a bol nominovaný aj na ďalšie ceny. Diskusiou 
bude sprevádzať poľská autorka Weronika Gogola (Po troškách, 2021). Podujatie 
bude tlmočené do slovenského jazyka. 

16.30	 Chleba	z minového	pole
   LITERÁRNE PÓDIUM SLOVART    
Diskusia s autormi - novinármi, ktorí spísali reportážne texty z vojnovej Ukrajiny.  
Besedu moderuje Zuzana Kovačič Hanzelová.
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10.00	 TV	JOJko	•	Hugo	Sníček
Obľúbeného speváka, moderátora a zabávača Huga Sníčka poznajú všetky deti z 
detskej televízie TV Jojko. Na pódiu vyspovedá svojich kolegov z televízie, zistí čo 
majú nové a samozrejme zaspieva aj zarapuje.   

11.00	 Vydavateľstvo	Raabe	•	Michal	Slanička:	Kreatívne	čítanky	-	Slečna	
	 	 	 Milerová	a	splnené	sny,	Pán	Velikán	a	splnené	sny  
Zábavno-súťažné pásmo pre žiakov na prvom stupni základných škôl, ale vlastne aj 
pre všetkých rodičov a učiteľov, ktorí radi s deťmi čítajú a spoločne snívajú. Spolu s 
kreatívnymi čítankami  vám ukážeme, čo všetko dokáže kreatívna čítanka, v ktorej sa 
nielen číta, ale aj vyfarbuje, maľuje, riešia sa v nej hádanky, rébusy a vypĺňajú tajničky. 
Najúspešnejších odmeníme krásnymi cenami. Moderuje: Michal Slanička

12.00	 TV	JOJko	•	Fidlikanti
Fidlikanti - Hudobná skupina, ktorá vnáša pozitívne povedomie o ľudovej tvorbe 
medzi mladých a deti. Deťom ukazujú rôzne tradičné nástroje a ako na nich 
hrať. Moderuje Hugo Sníček 

13.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Hana	Lasicová:	Všetko	o mojom	otcovi	
Všetko o mojom otcovi (2014) je úspešná kniha rodinne ladených rozhovorov Milana 
Lasicu s dcérou Hanou. Po ôsmich rokoch prichádza jej druhé vydanie, upravené a 
obohatené o nové, dosiaľ nezverejnené odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty 
a ukážky scenárov či literárnej tvorby. Po besede nasleduje autogramiáda. Moderuje: 
Lucia Čarná 

14.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Adriana	Bolyová:	Fantasy	séria	Hierarchia	
Úspešná fantasy autorka Adriana Bolyová v súčasnosti dokončila fantasy trilógiu 
Hierarchia. Zatiaľ vyšiel prvý diel Hierarchia tmy a  druhý diel Hierarchia svetla. 
V najbližších dňoch ukončí trilógiu Hierarchia šera. Po besede nasleduje autogramiáda. 
Moderuje: Martin Kasarda  

15.00	 Vydavateľstvo	Mafra	•	Karol	Wolf:	Po	druhý	raz	a naposledy	alebo	
	 	 	 mierové	rozdelenie	Československa		
31. decembra 1992 zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika. Čo všetko 
tomuto aktu predchádzalo? Novinár Karol Wolf spomína na politiku a politikov 
búrlivých deväťdesiatych rokov a na jej presah do dnešných dní. Po besede nasleduje 
autogramiáda. Moderuje: Romana Hlavanda Gogová

16.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Martin	Kasarda:	Dole!	Dole!	
Čierna groteska o tom, čo sa stane, keď šedivejúci mafiáni nostalgicky spomínajú na 
staré zlaté časy. ačína sa nové kolo mafiánskej vojny? Ako dnes žijú tí, ktorí prežili? A stále 
platí, že ruka ruku umýva? Po besede nasleduje autogramiáda. Moderuje: Dado Nagy  

17.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Jaro	Bekr:	Na	totoVás	nikto	nepripraví	
Choreograf a tanečník Jaro Bekr je už pár rokov aj otec dvoch detí – Zary a Lea. 
Autenticky, svojským jazykom a hlavne s humorom opisuje, ako sa rodičovská 
zodpovednosť a zároveň nedokonalosť prejavuje v praxi. Po besede nasleduje 
autogramiáda. Moderuje: Erika Kresťanková   

18.00	 Vydavateľstvo	Ikar	•	Beata	Balogová:	Kornélie	
Na to, aby niekto napísal knihu o láske a smrti, generáciách silných žien, o Maďaroch 
na Slovensku, o rodine, v ktorej predčasne zomierajú muži, musí spolovice dozrieť a 
spolovice ostať dieťa. Beate Balogovej to chvíľu trvalo. Jej kniha vám možno pomôže 
objaviť príbeh, ktorý rastie vo vašej rodine. Lebo bez príbehu sa rodina rozpráši vo 
vetre ako popol z cigariet jej mamy, Kornélie. Po besede nasleduje autogramiáda. 
Moderuje: Ivana Zacharová  
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10.00		 O	Malom	kozmonautovi	/	Lebka	s	dvoma	zámkami
Beseda s autorom detských kníh Petrom Karpinským. Dojímavý príbeh o Malom 
kozmonautovi s krásnym posolstvom. Lebka s dvoma zámkami je trochu komiks, 
trochu sci fi a príbeh o dvoch deťoch, ktoré dokážu viac, ako by sa zdalo. 
Garant: PERFEKT a.s., Allegro Plus
 
11.00	 Nie	je	anjel	ako	anjel
Stretnutie s autorkami nádhernej anjelskej textovo-obrázkovej knihy, ktoré povedia 
aj to, že anjeli sú všade okolo nás. V detskej izbe, u lekára, v chráme i oblakoch, na 
obraze či v rozprávke. Môžu byť aj v nás, len sa treba dobre pozerať a vnímať ich 
blízkosť. Kniha plná obrázkov a príbehov. Garant: PERFEKT a.s.

15.00	 Budúcnosť	ľudstva	v	Tvorivej	spoločnosti	–	prezentácia	knihy
V knihe je predstavený   nový formát spoločnosti, v ktorej najvyššou hodnotou 
je ŽIVOT ČLOVEKA, dôstojný a bezpečný život bez vojen, hladu a kríz pre 
každého človeka na Zemi. Projekt Tvorivá spoločnosť je vypracovaný na základe 
medzinárodnej ankety „V akej spoločnosti chcú žiť ľudia“. Tento Projekt dáva 
unikátnu   príležitosť priviesť našu civilizáciu na nový stupeň evolučného rozvoja 
mierovou cestou v čo najkratšom čase. V  knihe sú popísané etapy vytvárania 
Tvorivej spoločnosti. V súčasnosti sa nachádzame v prvej, najnáročnejšej z 3 etáp, 
a tou je preinformovanie celého ľudstva.  Garant: Biely Lotos s.r.o.

16.00	 Výber	z najnovších	publikácií	Slovákov	v	Maďarsku
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku: 
Tünde Tušková: O storočnom čabianskom kalendári
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte
Publikácie predstaví prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Spoločnosť SlovaKum:
FuhlExtra - zbierka Imricha Fuhla
Slovenská Budapešť - mapa
Publikácie predstaví Eva Fábiánová
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

17.00		 Prezentácia	noviniek	z	vydavateľskej	produkcie	Ústavu	pre	kultúru	
	 	 	 vojvodinských	Slovákov,	MOMS	Petrovec	Matice	slovenskej	v	Srbsku	
	 	 	 a	Matice	slovenskej	v	Srbsku	
Prezentuje Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec a jej hostia
Garant: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku

18.00	 Bratislava	a	jej	premeny	-	Most	SNP	•	Prezentácia knižnej novinky - 
   knihy k 50-temu výročiu otvorenia Mostu SNP v Bratislave, 
   s premietaním fotografií 
Autori: Ľubomír Deák, Juraj Bončo • V auguste Bratislava oslávila 50-te výročie 
otvorenia Mostu SNP pre verejnosť. 
Ikonickej stavby storočia, ktorá sa stala neodlúčiteľnou súčasťou panorámy mesta. 
Pripravovaná publikácia k výročiu otovrenia obsahuje fotografie spred polstoročia 
od Juraja Bonča v súčasností prefotené Ľubormírom Deákom. Práve Ľubomír 
Deák predstaví porovnávacie fotografie, ktoré tvoria jadro pripravovanej  knihy. 
Môžete si zaspomínať na doby minulé pri historických fotografiách a porovnať ich 
so súčasnosťou. Garant: Eruditio spol. s r.o.
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10.00	 ‘Aktívna	Matematika	v	praxi’
Praktická demonštrácia jedinečnej didaktickej pomôcky z dielne LiberaTerra. 
Pomôcku predvedieme na praktických príkladoch, vychádzajúcich zo skúseností z 
našich škôl. Garant: Libera Terra. s.r.o.

15.30	 Tomasz	Duszyński	(PL)	/	Glatz	
Poľský novinár, spisovateľ a scenárista počítačových hier predstaví v diskusii svoj 
detektívny román Glatz. Jeho názov odkazuje na mesto v Dolnom Sliezsku, kde 
sa krimi zápletka odohráva. Duszyński vydal niekoľko románov, kníh pre deti 
a tiež niekoľko desiatok poviedok, najčastejšie zo sci-fi žánru. Za knihu Glatz získal 
ocenenie verejnosti „Złoty pocisk” a bol nominovaný aj na ďalšie ceny. Diskusiou 
bude sprevádzať poľská autorka Weronika Gogola (Po troškách, 2021). Podujatie 
bude tlmočené do slovenského jazyka. Garant: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
 
16.30	 Beseda	:	Fantastická	ponuka
Scifi? Fantasy? Alebo uprednostňujete horor? Neviete sa rozhodnúť? Tak Vám 
ponúkneme z každého rožku trošku. V YA fantasy Všetko zlato Kremnice od Jozefa 
Mikloviča pracuje dunajská víla Radawa ako supermodelka, permoníci utajení pod 
našimi pohoriami dokonca s ľuďmi obchodujú. Jakub je nešťastný mladý muž, 
ktorý študuje a zároveň pracuje v rodinnej firme. Keď sa s otcom pochytí pre názor 
na spôsob, akým by mal tráviť letné prázdniny, utečie trucovať do hôr. Tam si ho 
permoník pomýli s trpaslíkom z Annabergu a dobrodružstvo sa môže začať. V scifi 
Časonauti od Antona Stiffela sa zoznámime s tajomnými cestovateľmi v čase. Ich 
poslaním je strážiť nemennosť základného časového prúdu a konzistentnosť časovej 
línie. V našej minulosti sa nachádza pár pozoruhodných, neraz nevyjasnených 
záhad a historických udalostí, ktorým sa  časonauti   pozrú na zúbok. Panelák – 
stratégia prežitia: Lenona Štiblaríková Kým sa Samuel zmieta doma v horúčkach, 
za oknami prebiehajúca epidémia navždy rozdelí ľudstvo na dva nepriateľské 
živočíšne druhy. Samuel sa preberie z delíria v zamknutom byte, zásoby jedla a 
pitia sa mu postupne míňajú. Potrebuje sa dostať von. Použije všetok svoj dôvtip a 
vynaliezavosť, aby sa prispôsobil. No bude to stačiť? Je predsa len obyčajný človek 
žijúci na siedmom poschodí paneláka. Podobného, v akom bývate aj vy. Zbierka 
Vianoce, zasa Vianoce od kolektívu autorov je zbierkou fantastických poviedok, 
ktorú by ste si určite priali na Vianoce. Garant: Vydavateľstvo HYDRA

17.00	 Keď	v Mlynskej	doline	neprší,	aspoň	kvapká	–	prezentácia	knihy	
	 	 	 Kvapky	od	Matúša	Mahúta
Matúš Mahút debutoval minulý rok knihou Tam hore, ktorá mapuje históriu ľudstva 
cez kmeň opíc. Jeho druhá kniha Kvapky sa nesie v menej vážnom duchu. Matúš 
počas 5 rokov na intrákoch zozbieral tie najbizarnejšie príhody a vytvoril kompletný 
Stopárov sprievodca Mlynskou dolinou. V knihe vtipne a zároveň úprimne zachytáva 
vysokoškolský život plný priateľstiev, lásky, smiechu, alkoholu, ale aj depresie, 
zúfalstva, hádok a v neposlednom rade skúšok, tých vysokoškolských aj životných. 
Moderuje Renáta Koutenská. Garant: Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o.
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