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spisovateľ, prozaik, publicista

Žije a tvorí v Nových Zámkoch

Uznávaný slovenský spisovateľ – prozaik
stredoeurópskeho významu so štýlovým prejavom.
Venuje sa prozaickej tvorbe – písaniu poviedok, noviel.
Píše charakterové, realistické diela zobrazujúce kus zo
života. Jeho postavy sú rôzne sociálne typy ako: smoliar,
vyhnanec, obetný baránok. Prechádzajú hĺbavým
myšlienkovým procesom, ktorého výsledkom je
prázdnota. Pesimizmus, irónia sú v jeho prácach bežne
prítomné. Literárni kritici ho uznávajú ako
experimentátora. Väčšinou je rozprávačom jeho
príbehov rozprávač.

O kvalitnej literatúre hovorí množstvo literárnych
ocenení, preklady jeho diel do poľštiny, češtiny,
angličtiny...

Je držiteľom Pro Urbe mesta Nové Zámky za rok 2017.
V rozhovoroch povedal: „...čítanie je intímna

aktivita a takou by mala aj ostať“
„dobrá literatúra prebýva v tichosti a skrytosti“

Vladimír BALLA 
/literárne meno BALLA/
*8.5.1967 Nové Zámky



• Diela: Leptokaria, 1996 – Cena Ivana 

Kraska, Cena Asociácie organizácií spisovateľov 
Slovenska; Outsideria, 1997;

Gravidita, 2000; Tichý kút, 2001; Unglik, 2003; 
De la Cruz, 2005; Cudzí, 2008; V mene otca, 
2011 – Cena Jána Johanidesa, 2011; Cena cien 
2011; Ocenenie Anasoft litera, 2012; Hlavná 
cena Nadácie Tatra banky, 2012; Oko, 2012;  
Veľká láska, 2015 – Kniha roka, Knižná revue; 

Je mŕtvy, 2018.
Preklady (výbery poviedok):

*poľština – Niepokoj (Nepokoj), 2008; Šwiadek
(Svedok), 2011 (výbery poviedok); Podszepty
(Cudzí), 2012; Imenem Batka, 2018

*slovinčina – Dvosamljenost, 2005;

*čeština – Naživu, 2008; Ve jménu otca. 2017; Velká
láska, 2018; Je mrtvý, 2019

*holandčina – In de naam van de vader, 2013

*maďarčina - Az apa nevében (V mene otca,

2016)

*angličtina – In the name of the Father, 2017; Big 
Love, 2019

*francúzština, 2018 – Au nom du Pere, 2019

*nemčina – Im Namen des Vaters, 2019

*hindština – Pita ke naam Par, 2019

*chorvátčina – U ime otca, 2019



spisovateľ, básnik, prozaik, filmový scenárista, 
autor rozhlasových hier 

a lit. pre deti a mládež, pedagóg

Dušan Dušek je uznávaným majstrom poviedok, esejí –
precízny detailista. Pútavý rozprávač – vykreslovač
príbehov z detstva, mladosti, filmárskeho prostredia.
Majstrovsky poskladané vety v jeho dielach sú zrkadlom
znalca slovenskej reči, gramatiky a ich používania.
Detského čitatelia upútava slovnými hračkami,
metaforami, jemným humorom a zážitkami, ktorými
prechádza aj sám čitateľ.
V roku 2002 vydavateľstvo Kalligram vydalo je ho
biografiu, ktorá vyšla z pera Dany Kršákovej pod názvom
Dušan Dušek. Na medzinárodnom knižnom veľtrhu vo
Frankfurte nad Mohanom, 2003 nechýbala ani jeho kniha
Pešo do neba, ktorá bola preložená do nemčiny.
Je držiteľom Krištálového krídla za rok 2003, ceny Slnko

v sieti 2014 – za výnimočný prínos do slovenskej
kinomatografie.

V rozhovoroch povedal: „dobrý rozhovor je ako dobrá
poviedka“; „otvoriť knihu je ako vstúpiť do kinosály“;

„nebavilo by ma, keby som nemohol vymýšľať. Je v
tom kus slobody – napíšeš, čo vládzeš, čo dokážeš“

Dušan DUŠEK

*4.1.1946 Gbelce



Diela: - básne: Dúšky, 1990; Príbeh bez príbehu, 1994); 

- prózy (výbery): Strecha domu, 1972; Poloha pri srdci, 
1982; Kalendár, 1983; Náprstok, 1985,  2005; Milosrdný 
čas, 1992; 2005; Kufor na sny, 1993; Teplomer, 1996; 
Pešo do neba, 2000 – Cena Dominika Tatarku, Cena 
Nadácie Tatra banky; Mapky neznámeho pobrežia, 2001; 
Náprstok, 2005; Zima na ruky, 2006 - Kniha roka, Cena 
Ivana Kraska; Holá veta o láske, 2010; Počúvať je 
zadarmo, 2013 (autobiografia); Melón sa vždy smeje, 
2013; Gombíky zo starej uniformy, 2014; Ponožky pred 
odletom, 2016 – Cena Anasoft litera; Strih vetra, 2018; 
Veľká potreba lampášov, 2018

- literatúra pre deti a mládež: Oči a zrak, 1975; Na

spanie, 1987; Najstarší zo všetkých vrabcov, 1976;
Pravdivý príbeh o Pačovi, 1980; Pistáčik, 1980; Deň po
dlhom daždi býva voňavý, 1984; Pištáčik sa žení, 1980;
Babka na rebríku, 1987; Dobre do kľúčovej dierky, 1987;
Rodina z jedného kolena, 1991; Vták na jednej nohe,
2003; Slamienka, 2013;

- autorská adaptácia: Daidalos a Ikaros, 1994

- scenáre k filmom: Ružové sny, 1976; Ja milujem, ty 

miluješ, 1980 – v spoluautorstve s D. Hanákom; Sojky v
hlave, 1984; Vlakári, 1988; Krajinka, 1999 –

v spoluautorstve s M. Šulíkom;

- rozhlasové hry: Muchy v zime, 1992; Medové  reči,   

- 1992 Pretože aj napriek tomu, 1995; Strojček na    

- spomienky, 1997; 

Jeho diela sú preložené do taliančiny, nemčiny, 
poľštiny, češtiny, maďarčiny, srbčiny, ukrajinčiny...



Štefan HUSLICA
*7.1.1974 Nové Zámky

†17.12.2008 Dvory nad 
Žitavou

spisovateľ - prozaik

Jeden z najtalentovanejších slovenských 

spisovateľov vedeckej fantastiky, hororu

reprezentoval strednú generáciu autorov fantastiky 

na Slovensku ale i v Čechách.

Vo svojich poviedkach načrtával problematické a 

nadchádzajúce vízie a alternatívy vývoja súčasnej 

spoločnosti.

Diela:

Niekedy (2004, zb. poviedok)

Ocenenia: Cena Gustáva Reussa (1999)

Cena Istron – za najlepšiu 

poviedku (2001)



Slavomír CHREN
*12.9.1949 Hošťovce pri Zlatých 
Moraviach

†6.7.2019 Nové Zámky

bádateľ, atlantológ, cestovateľ, 
spisovateľ, publicista

Žil a tvoril v Nových Zámkoch 
od 1977. Zaoberal sa históriou 
starovekých civilizácií - Grécka, 
Egypta a Mezopotánie.

Tvrdil, že objavil Atlantídu a vie to aj 
dokázať!

Diela:

Ostrov Atlantis dýcha, 1993 

Povesť o Atlantíde, 2004



Ľuboš JURÍK

*14.9.1947 Nové Zámky

spisovateľ mnohých žánrov, prozaik, 
novinár, publicista, politológ

Ľuboš Jurík patrí k našim súčasným najrenomovanejším
autoritám na literárnom poli. Pôsobil i v slovenskom rozhlase
a televízii – je autorom, spoluautorom viacerých scenárov.
Bol hovorcom predsedu NR SR Ivana Gašparoviča v rokoch
1992-97, šéfredaktorom prestížneho mienkotvorného
spoločenskovedného, politického časopisu Euroreport.
Je majstrom rozhovorov, jeho partnermi sú významné
domáce i zahraničné osobnosti spoločenského života,
literáti, umelci, športovci.
Cieľavedome si vyberá svoje témy. Píše o Bratislave
detstva, rozoberá krimi zápletky, ktoré rieši Reportér
„AZ“, o sociálnych problémoch - emigrantoch, novinároch
Cenné sú jeho biografické štúdie politikov ako Clementis,
Dubček. Je v nich prítomná historická realita. Hlavné
postavy rozprávajú svoj príbeh v 1. osobe.

Je držiteľom Krištálového krídla 2008; Ceny Vojtecha
Zamarovského; cien: Osobnosť BSK, Osobnosť Bratislavy;

V rozhovoroch povedal: „Našťastie sú ešte laici,
ktorí potrebujú dobré kreslo, lampu a kino“
„Píšem, lebo neviem nič iné...“



Diela: - poviedky, novely, eseje, reportáže (výbery):
Na Poľnej ulici, 1973; Spravodlivý, 1989; Tri
detektívne prípady reportéra AZ, 1991; Trikrát reportér
AZ, 1993; Posledné kriminálne prípady reportéra AZ,
1999; Mesto v pondelok ráno, 1995; Dlhá namáhavá cesta,
1997; Eurochaos, 1997; Bratislavské poviedky, 2001;
Choď za svojim snom, 2004; Rozpomínanie : črty a príbehy
zo starej Bratislavy, 2006; Krimiprípady reportéra AZ,
2015; Všetky moje poviedky, 2017

- romány: Emigranti, 1977; Novinári, 1984 – kniha bola
sfilmovaná, Cena SME; Keď sa raz nahnevám, 1992; Už o
tom nehovorme, 1996; Všetci sme potomkovia Kainovi,
2010; Ľudovít Štúr životný príbeh, 2019

- rozhovory: Rozhovory, 1975; Nepokojné dialógy, 1983;
Rozhovory o literatúre, 1986; Pražské rozhovory, 1987;
Americké dialógy, 1993; Rozhovory po rokoch, 2011;
Dialógy s hviezdami literatúry, 2014; Paríž očami dažďa,
2016 (z časti autobiografické rozprávanie)

- biografické štúdie: Smrť ministra. Noc pred popravou
Vladimíra Clementisa, 2014 – preložené do ukrajinčiny;
Alexander Dubček. Rok dlhší ako storočie, 2015 - Cena
a prémia Literárneho fondu; Cena čitateľov; preložené
do nemčiny, srbčiny, ukrajinčiny, češtiny;

- literatúra faktu: Pokušenie moci, 2002 -
pamäti, Cena E. E. Kischa; Poučenie z moci;, 2006;
Július Považan, 2006; Slovenský bigbít, 2008
– v spoluautorstve s Dodom Šuhajdom; Slovan do
toho, 2020



Štefan KONKOL
*7.4.1943 Ľubica pri Kežmarku

†27.10.2019?

lekár, spisovateľ, publicista

Od 1969 žil v emigrácii až do návratu na Slovensko
v roku 1991, usadil sa v Štúrove. Stal sa uznávaným
autorom vedecko-fantastickej literatúry. Písal ju pre deti
a mládež i pre dospelých. Do svojich diel zakomponoval
skúsenosti a poznatky z cestovania. Bol členom
novozámockého Sci-fi klubu Orion pri KAB v N. Zámkoch.
Je držiteľom ocenenia Cena Gustáva Reussa.

Diela: Operený had (román, 1993,96, e-kniha, 2017);
Miešanci (trilógia: 2000,1,2, - Cena Istron, v
spoluautorstve s A. Pavelkovou); Pohrobok (2008, Cena
Zlaté pero, e-kniha, 2016)
Odborná literatúra – jazykové knihy: Po anglicky takmer
bez chýb, 1998; Chyby, ktoré robíme v angličtine, 2001;
Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine, 2007; 1001 English
Phrasal Verbs (1001 anglických frázových slovies, 2007;
111 Useful English Phrasal Verbs (111 užitočných anglických
frázových slovies), 2010; Angličtina pre dospelých e-kniha,

2017

Zaujímavosti: bol držiteľom čierneho opasku
v Karate; 14x prekročil rovník; 2x obišiel zemeguľu



Peter MACSOVSZKY

/pseudonym Petra Malúchová a iné/

*4.11.1966 NOVÉ ZÁMKY
spisovateľ, prekladateľ, literárny kritik,

publicista

Peter Macsovszky je výborným znalcom,
recenzentom slovenskej, maďarskej i zahraničnej
literatúry, experimentátorom v literatúre, publicistom –
autorom filozofických, kritických úvah s nádychom irónie,
nadhľadu o kultúre a umení, spoločnosti, rozhovorov s
literárnymi osobnosťami. Sociálne prostredie hrá v jeho
tvorbe významnú úlohu tak isto ako otázky času, priestoru
a poznania. V jeho tvorbe sú prítomné duševno, náboženské
témy, nevyhýba sa ani utopistickým názorom. Je známy ako
najradikálnejší postmodernista súčasnej slovenskej poézie.
Scestovaný bludič, ktorý vo svojich prozaických dielach
približuje geografické prostredie krajín svojho pobytu ako:
Brazília, Holandsko, Čína... Používa svojské výrazové
prostriedky – texty sú cielene usporiadané. Bravúrne
narába so slovami, obraznosť je prítomná už v názvoch
jeho diel. Často nastoľuje a rozoberá psychologické otázky

Je nominantom, držiteľom viacerých literárnych ocenení,
účastníkom domácich i zahraničných festivalov literatúry a
umenia.

V rozhovoroch povedal: „V literatúre je dovolené všetko,
čo posúva a zabáva...“; „Kto sa chce len zabávať, zlenivel“;
„Úprimnosť považujem za najbezočivejšiu lož“



Diela: - básnické zbierky: Strach z utópie, 1994; 2001
Ambit, 1995; Amnézia, 1995 (bibliofília v spolupráci
s V. Kolenčíkom); Cvičná pitva, 1997; Súmrak cudnosti,
1996; Sangaku, 1998; Súmračná reč, 1999; Gestika,
2001; Klišémantra, 2005;Tovar, 2006; Príbytok cudzieho
času, 2008; Pohodlná mníška, 2011; Santa Panica, 2014;
- próza – poviedky, novely: Frustraeón, 2000;

Fabrikóma,
2004; Lešenie a laná, 2004; Klebetromán, 2004,
spoluautorstve s D. Fulmekovou); Hromozvonár, 2008
- Cena Obce spisovateľov Slovenska za rok 2008; Mykať
kostlivcami, 2010; Želáte si novú kúpeľňu, 2012;
Tantalópolis, 2015 – Anasoft litera 2016 ; Povrch vašej
planéty, 2017;
- úvahy: Tanec pochybností, 2003
- texty, výroky: Sarkangelium, 2018; Breviár pre
posledných psychológov, 2019
- knihy v jazyku maďarskom: Álbonctánc (Falošná

pitva),
1998; Kivéve (Vynímajúc), 2000; Hamis csapdák könyve
(Kniha falošných pascí), 2002; Lapkivágatok (Výstrižky z
novín), 2009; Hálás anyag (Vďačný materiál), 2009
- spoluautorstve: Generator X: Hmlovina, 1999;
Generátor X2: Nové kódexy, 2013;Trojkolo: Beh
fiktivity, 2000, 2003; (hudobné exper. albumy)
- prekladá z maďarčiny a angličtiny
Cena Jána Hollého 2017 za preklad umeleckej prózy
Miklós Szentkuthy: Burgundská kronika

- jeho diela sa nachádzajú vo výberoch zo
slovenskej tvorby preložené do anglického,
maďarského, nemeckého, bulharského,
bieloruského a talianskeho jazyka.



Ján ONDRUŠ
/pseudonym Ján Bábik/

*11.3.1932 Arad pri Novej Vieske
†7.11.2000 Stupava 

spisovateľ, básnik, prekladateľ, publicista

Patril k literárnemu hnutiu PrekliataTrnavská
skupina (957-2007) – pod jeho gesciou založili najbližší
členovia rodiny a niekoľkí spisovatelia Nadáciu Studňa,
ktorá podporuje a vydáva významné básnické diela. Do
poézie vniesli nový prúd - avantgardnú poéziu, ktorá
umožňovala predostierať bohatý tok myšlienok – precítiť a
rozoberať problematický svet do pohyblivých obrazov.

Ján Ondruš bol básnikom svojho vnútra, ktoré
vyvieralo z poznania života, sveta. Približoval citlivé
ranené, nepochopené vnútra človeka, ktorí svoje bohatstvo
nosil v sebe a zároveň ho dostával von formou básne –
vnútorného dialógu, rozpoltenosti – dve osoby, dva svety,
dve vydania. Daniel Hevier napísal: „...že nemáme nositeľa
Nobelovej ceny za literatúru, je tu básnik, ktorý je
svetový bez toho, aby pozorne sledoval svetové trendy a
módy, básnik, ktorý je autentický a ktorého výraz
korešponduje s tými umeleckými tendenciami, ktoré určujú
vývoj. Tento básnik sa volá Ján Ondruš....“. Na Nobelovu
cenu za literatúru bol nominovaný v rokoch 1994, 1999,

2000. Aj keď prenasledovaný a nepochopený –
aj tak jeden z najväčších a najlepších.
Z denníkových záznamov: „Čítam noviny a časopisy a
sledujem televízne noviny. Akoby človek čakal
správu o konečnom prelome k lepšiemu aj v
literatúre, aj v iných veciach...“.



Diela: – poézia: Vajíčko, 1958 - na zásah 
cenzúry nevyšlo, 1984), Šialený mesiac, 
1965 – Cena Ivana Krasku; Posunok s 
kvetom, 1968; V stave žlče, 1968; Kľak,
1970; Mužské korenie, 1972; Ovca vo vlčej
koži, 1997 – Literárna cena VÚB; Dobré 
ráno každé ráno (rkp.)
- výbery: Pamäť, 1982; Prehĺtanie vlasu, 
1996 - prepísaný výber neautorizovanej
prvotiny z r. 1984 
vydané diela v zahraničí: Ansiktet mitt
signerer jeg ikke, 1995 – norština; Izlizane
ot vyledaloto, 1997 – bulharština; Ein Hut
voll Wein, 2000 – nemčina; Dvoglas lutak,
2002 – srbština; Kretnja s cvetom v stanju
zolča, 2008 - slovinština; Primera luna,
2009 – španielčina;
literárna tvorba pre deti a mládež: -
Kreslím koňo koňaté (rkp.), vydané
– preklady: Vasko Popa: Večne neviditeľná,
1966 – srbochorvátčina;
Životu a dielam Jána Ondruša sa venovalo

viacero literárnych kritikov.
Vyšli dve monografie

Tituly: Čestný doktorát literatúry (LittD., 1998) –
Svetová akadémia umenia a kultúry, Kalifornia (USA)



Karol STRMEŇ
*9.4.1921 Palárikovo
†15.10.1994 Cleveland /USA/

spisovateľ, básnik, prekladateľ, pedagóg
Významný predstaviteľ slovenskej exilovej literatúry,

prekladal z 21 európskych i ázijských jazykov, publikoval,
bol horlivým bojovníkom za kresťanskú literatúru a
kultúru. V jazyku slovenskom mu vyšli štyri básnické
zbierky. Bol držiteľom viacerých významných ocenení,
vyznamenaní, diplomov a proklamácií. V Deň Ústavy SR 1.
9. 1996 mu prezident SR udelil Rad bieleho dvojkríža II.
tr. In memoriam. Doma i v zahraničí bol v centre
literárneho a diania, bol podporovateľom myšlienky
samostatného Slovenska. Jeho poézia je ako kryštalická
bridlica s obsahom národným, náboženským, kultúrnym.
Slovensko opustil v roku 1945. Dostal sa až do USA, kde
pôsobil ako profesor francúzštiny a svetovej literatúry.
Za zásluhy o jej šírenie mu francúzska vláda udelila
čestný titul Rytier akademických paliem. Cenu Spolku
slovenských spisovateľov mu udelili v roku 1993. Bol
spoluzakladateľom Slovenského ústavu v Benediktínskom
kláštore v Clevelande. Významne pomáhal emigrantom zo
Slovenska. Jeho pamiatku nesú ďalej Základná škola
Karola Strmeňa v Palárikove, je Čestným občanom obce
Palárikovo a každoročne sa na škole konajú Strmeňove
dni; v Clevelande bol 9. apríl vyhlásený za Deň Dr.

Karola Strmeňa.
V rozhovoroch povedal: „Poézia je ako voda, nemá
vlastný tvar a preto sa ľahko prispôsobí každému
tvaru...“;



Diela - básne: Výžinok života, 1943; Testament,
1944, 1999, 2008 – bibliofília Putovné piesne :
Strieborná legenda, 1950 v spoluautorstve so
Šprincom, 2000; Čakajú nivy jar, 1963; Znamenie
ryby, 1969, 2001; Žalm Cyrilometodejský;
Preblahoslavená, 1977; Sfinga spieva pri jasličkách,
1991 - výber
- epické poémy: Bojovník, 1945; Holuby
(pozostalosť)

- preklady poézie: Eminescu: Výber z poézie, 1943;
Rilke: Obraz na vázach, 1943; Dante: Nový život,
1943; Poe: Havran, 1944; Claudel: krížová cesta,
1954; Dante: Peklo, 1963; Claudel: Dobré slovo,
1969; Návštevy I, II, 1972; Rilke: Štvorveršia z
Valais, Ruže, Obloky, 1979; Thompson: Nebeský
chrt, 1982; Claudel: Kantáta pre tri hlasy, 1986;
Wangh: Edmund Campion, S. J., 1991; Tu Fu:
Stokvetá rieka, 1998 - výber
- Preklady (iné): Príď Pane Ježišu, Nový zákon

O svojej tvorbe napísal: „Prečo píšem? Aby sme všetci
ľudia boli ľudskejší. Aby sa pre tých, ktorí prídu po nás,
zachovala stopa, že sme túžili po pravde a dobre a ako
biblické „nabim“ hľadali spravodlivosť, ktorej meno je

Láska. Aby sme nezabudli, že svet je oveľa
krajší, než si ho predstavujeme i v tom

najkrajšom vypätí fantázie... Aby som sa poďakoval
Bohu, že som, myslím, cítim a vidím a v pozemskom

svete žijem preto, aby som svedčil o Svetle, pri
ktorom naše časné svetlo je len odtienkom tieňa...“.



Milan Špilberger
*23.1.1947 Dolný Ohaj

†8?.4.2015 Dolný Ohaj

regionálny autor, vydavateľ, 
šíriteľ literatúry, chovateľ

Pôsobil hlavne v regióne Nové Zámky a venoval sa
písaniu literatúry pre deti a mládež, jej vydávaniu a šíreniu,
spolu s rodinou. Okrem brožovaných knižiek a leporel
vydával pohľadnice, krížovky a omaľovánky. Na konte ich
má okolo 40. Spolupracoval s Knižnicou A. Bernoláka v
Nových Zámkoch, ktorej svoju tvorbu daroval.
Spolupracoval s detskou organizáciou Fénix s
celoslovenskou pôsobnosťou.
Svoje diela písal a vydával samostatne a aj spolu so svojimi
synmi. Sú písané cielene, majú tematické zameranie s
cieľom šírenia poznatkov, vedomostí, regionálnej histórie,
národného povedomia, prírodných krás, obyvateľov živej
prírody. Oslovuje nimi hlavne menšiu vekovú kategóriu a
motivuje ich k osvojeniu si a používaniu základných
životných hodnôt. Knižky a ostatné tlače sú farebne
ilustrované, niektoré ilustrácie sú z pera zapojených detí a
mládeže.

Diela (výber) – poézia: Veľká noc aj pre malých,
Vysokí aj nízki, rodina i blízki, veru tak – už som žiak,
Apatieka z vidieka, Sólo v ZOO, Samorasty poézie,
Pozornosti minulosti, Podhájska a okolie, Dolný Ohaj
Chuť vína, Slovensko - Nemecko – Maďarsko –

Anglická obrazová karta slov pre horlivých začiatočníkov



Pavol Štefánik 
(pseudonym Jozef Breza, Paľo, Zvonimír Zungov)

* 22.1.1920 Úľany nad Žitavou

† 1.4.2010 Bratislava

spisovateľ, prekladateľ, publicista

Redaktor detských časopisov, naposledy

Ohníka a Včielky, sa počas svojho profesijného života venoval

hlavne tvorbe literatúry pre deti a mládež. Napísal spolu 16

knižných titulov pre najmenšie deti. Príroda a život zvieratiek

sú nosnou témou jeho detských kníh. Pre menšie deti prekladal

z nemčiny, češtiny, maďarčiny a poľštiny. V jeho knižkách

vystupujú zvieratá s ľudskými vlastnosťami, nájdeme v nich

humor a vecnosť.

Diela – literatúra pre deti a mládež:
Mravce stavitelia, 1949; o prvú cenu, 1950; Bez práce nie sú

koláče, 1952; Ako sa Ivko stratil, 1958; Zlatý prsteň, 1959;

Sedem farieb dúhy, 1963; Čarovné vrecko, 1963; O múdrom

káčerovi, 1964; Sedlaj koňa fantázia, 1969; Čo nového v lese,

1974; Čarovný mlyn, 1976; V pávom sade, 1978; kto kam išiel a

čo našiel, 1979; Psíček hľadá zvieratká, 2001; Mačička hľadá

zvieratká, 2001; Kuriatko hľadá zvieratká, 2001; Prasiatko

hľadá zvieratká, 2001; Zvieratká na dvore, 2001

- básnická zbierka: Škovránčia pieseň, 1958

- populárno-náučná literatúra: Slovenské gymnázium

v Šuranoch v rokoch maďarskej okupácie 1938 – 1945, 2007.



Benjamín TINÁK
*17.10.1930 MAŇA

†17.2.2008 Ružomberok

spisovateľ, filozof, lekár, cestovateľ

Slovenský spisovateľ – básnik, prozaik, esejista,
autor populárnych cestopisov. Prostredníctvom básni
vyjadroval svoj postoj a obavy k nástupu atómového veku,
hrozbe návratu k vojnovému besneniu a chudobe, k životu.
Skúsenosti nabrané z lekárskej praxe, cestovania po
krajinách a spoznávania rozličných kultúr vložil do svojich
cestopisných reportáži, poviedok, románov. Nájdete v nich
úvahy o hodnotách života, čestnosti, múdrostiach
prameniacich zo života a skúsenostiach predkov. Z
rozprávania môžete spoznať krajinu, spoločenskú a
politickú situáciu, sociálne problémy. V knihách z
lekárskeho prostredia načrtáva medziľudské vzťahy,
vnútorný monológ lekára vzhľadom k diagnóze pacienta a
nastavenia správnej liečby. Nevyhýba sa ani nástojčivým
problémom riešenia otázok interupcie a materstva.
Združenie spisovateľov Srbska mu udelilo Špeciálne
uznanie Excelencia satiry, 2018. Je Čestným občanom
obce Maňa.
- napísal: „Celý život putujeme za snom s nádejou, že sny

naplníme“
- v rozhovoroch povedal: „Báseň je predovšetkým
ticho ako v štôlni, z ktorej si vyfáral Slovo, a koho
oslovíš veršami o fujavici, mimovoľne si vyhrnie
golier, aby neprechladol“.



Diela: -poézia: Špirála, 1962; Na čisté dná prameňov
, 1966;
- próza a publicistika pre dospelých:
Medzi potomkami pani Höelun, 1967 - reportáže z
pobytu v Mongolsku; Zo světa, 1967 – zbierka
poviedok; V zelenom plameni Etiópie, 1975 - kniha
reportáží a dokumentárnych čŕt z pobytu v Etiópii (;
Znepokojená krv, 1980 - román z Etiópie; Búrlivák
Gurumsa, 1984; Diagnóza, 1988; Šok, 1993; Vlci na
Žitave, 1994; Angel v Michigane, 1996; Nechcel som
byť kráľom, 2000; Zo světa, 2002 - bola spracovaná
Slovenským rozhlasom ako čítanie na pokračovanie
(2009); Bláznove radosti a žiale, 2003;
- próza pre deti a mládež:
Lev z Ereru, 1978; Neuveriteľné dobrodružstvá
kocúrika Mňauka, 2005; Johanes zo zázračného
buša, 2006 - kniha príbehov spracovaná Slovenským
rozhlasom ako cyklus večerníčkov (2010);
- eseje: Nechaj žiť, nechaj umrieť, 1999; Na hrote
tŕňa, 2002; Putovanie za snom, 2004 - Prémia
Literárneho fondu za rok 2004
- úryvok: …S rozumom sa poraďte před každým

činom, čo je správne vykonať, čo nie.
Je správne dať žebrákovi krajec chleba; keď príde

znova, dajte mu pozametať dvor, až za
robotu ho odmeňte chlebom…
…Pútnik rád vysvetľoval ľuďom, že na nič iné
nám život neposkytne toľko príležitostí jako
na RADOSŤ A SPOKOJNOSŤ…

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mongolsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3pia


Ján Turan
*13.2.1932 Úľany nad Žitavou

spisovateľ, prekladateľ, redaktor, 
publicista, textár 

Ján Turan sa presadil predovšetkým tvorbou pre
deti a mládež. Dlhé roky pracoval v redakcii Mladé letá,
Slniečka, bol aj riaditeľom Štátneho bábkového divadla.
Šéfoval aj poetickej scéne. V 70. rokoch písal texty piesní
pre deti, je autorom aj niekoľkých angažovaných piesní s
politickým podtónom. Libreto a texty piesní k muzikálu
podľa Gogoľovho Revízora sú z jeho pera. Bol
zostavovateľom Antológií slovenskej poézie a prózy.
Prekladal z češtiny a ruštiny. Jeho tvorba pre deti je
nenásilná, píše hravé a zábavné básne dotvorené slovnými
zvratmi, rozprávky, detské príbehy. Témy sú blízke deťom:
zvieratká, škola, príroda. Napomáha deťom objavovať im
blízky svet, byť k nemu pozorný a vnímavý.
Do literatúry vstúpil s písaním poézie pre dospelých. Jeho
lyrické básne rozprávajú príbeh o živote, láske v dobe
druhej svetovej vojny.
V roku 2012 sa stal Rytierom dobrej knihy – za celoživotnú
literárnu činnosť, ktorou významne obohatil slovenskú
kultúru 20. storočia.

Ako prejav uznania za básnický a prozaický
model beletristiky mu udelil Literárny fond cenu

TROJRUŹA 2015. Kontinuitne prepojil epochu
klasickej umeleckej detskej literatúry s jej
moderným variantom.



Diela: - poézia: Jar, 1954; Biele ticho, 1958; Som to ja a 
ty, 1961; Nežne, 1982; Slepý mak, 1986; Hladní, len 

o láske, 1985 – výber;  

- leporelá:  Poďme za vrátka, sú tam zvieratká, 1961; 

Zvieratká v ZOO, 1969; Ako sa Muro ženil, 1971; Psíček a 
mačička na rybačke,

1971; Hop zo škôlky do školičky, 2013
knihy pre deti a mládež - básne: Klúčik, 1978; Kocúrik na
čerešni, 2002; Taška Janka Hraška, 2007 – prémia
literárneho fondu;
Rrozprávky štrbavej opišky, 2007 Ako Ciášik
chránil jeleniu studničku, 2007; V rozprávkovej krajine
Hádaniek, 2009; Tri myšky mytrišky, 2011; Smelá
Apolienka, 2012; Robko a Zobko, 2013; S nosom od
zmrzliny, 2014;
O strašiačikovi, ktorý mal deduška, 2018
- rečňovanky: Medulienka, 1993;
- hádanky: Ryby ja, raky ty, 1982;

- z tvorby: Biela žienka spieva:
Sniežik, odkrýva ma,

nebude mi zima,

vonku je už prima

jar ma poovieva!

Pyšný kráľ hodí v lese,

na hlave strom si nesie.

Vy ten strom netraste,

nič na ňom nerastie.



Laco ZRUBEC
*4.10.1931 Šurany
†25.2.2011 Nitra

spisovateľ, režisér, autor literatúry faktu, 
redaktor, publicista, regionalista, národovec 

Laco Zrubec pôsobil vo viacerých oblastiach- bol
ekonómom, viedol súbor malých javiskových foriem v
Divadle na priedomí Nitre, publikoval literárne, odborne,
pôsobil aj ako redaktor, venoval sa písaniu románov,
faktografickej literatúry kde propagoval historické
osobnosti, regionálne dejiny, je autorom viacerých
monografií obcí, biografií známych historických osobností,
podieľal sa na vydávaní zborníkov, almanachov, šíril
národnú kultúru, dejiny, zbieral piesne a zvyky stredného
Požitavia a dolného Ponitria. Bol členom odborných spolkov
- Spolku slovenských spisovateľov, Združenia slovenských
novinárov; Únie slovenských novinárov – seniorov;
Nitrianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Je
držiteľom Ďakovného listu predsedu NSK za rok 2011 in
memoriam; Čestným občanom mesta Nitra; Ceny mesta
Šurany; Čestný člen Matice slovenskej; držiteľom Ceny
mesta Šurany; zlatej Pamätnej medaily sv. Cyrila a Metoda
– Matica slovenská, 2000. O Lacovi Zrubcovi boli vydané aj
monografie, personálne bibliografie, publikovali sa články –
v jeho osobe sme mohli spoznať národnú autoritu.

- napísal: „Prvú hodinu si pamätajú tí, ktorí stáli pri
našej kolíske. My túto časomieru nosíme v sebe z
rozprávania iných. Nikto z nás si zrejme nebude pamätať
ani tú poslednú hodinu – ak áno, odnesieme si toto
tajomstvo ba Boží súd“.



Diela – poézia: Päť prstov, 1991;

- monografie – populárno-náučná literatúra:

Šurany, 1968 – v spolupráci s V. Nemčekom,
1998; Ponitrie, 1978; Radava, 1997; Vykopaná pravda, 1997;
Poklady zeme, 1998; Byzantínec – mudrc kráľa Svätopluka I. a
II. Diel, 2002 – v spoluautorstve; Salaše naše, 2004; Malé
Ripňany, 2006; Poznáš svoj rodokmeň, 2011

romány, poviedky: Gýmešský hárem, 1990; Žofia Bosniaková,
1991; Staronitrianske tragédie, 1995;

Kragujevská vzbura, 2003; Hrušovské truhlice, 2004;; Ranil tvár
ženy – aj v Braillovom písme, Staroslovenské tragédie, obe
2005; Tajomstvo dotykov, 2007; Zomrel dva
razy, 2008; Mohamedán z Ďarmot, 2001; Posledný hriech, 2001;
Posledný súboj, 2003; Posledná hodina, 2006; Žalmy života,
2009; Meditácie, 2011 – autobiografické črty; Poludnica, 2011

- biografie: Osobnosti našej minulosti od najstarších

čias po 16. storočie, 1991; Prvý známy bol Pribina, 1994;

Starý kocúr, 1998; Hanba, 1999; Slávni Slováci
sveta, 2001; Zlomený sen : (sochár Vojtech Matušinec), 2002;
Život a dielo Andreja Červenáka, 2002 - editor; Žofia
Bosniaková, 2005; JUDR. Peter Korec, 2006; Kontesa Lia, 2008;
Zomrel dva razy (Petrov-Petőfi), 2008; Franz List (a jeho
najmilšie), 2010;

- zborníky divadelných humoresiek: Rozbité okná, 1962, 1963;
Sedem pádov, 1963, 1964;

- televíznu hry, scenáre: Rozvod, 1972; Krvavé Vianoce, 1993 –
film; viaceré dokumentárne televízne scenáre z národných dejín
– Žofia Bosniaková, 1996; Sedempočetníci, 1997; Sv. Gorazd
Nitriansky, 1997; Slováci v Maďarsku, 1997; Dedinka
v údolí..., 2010;

- populárno-náučné a odborné zborníky: Almanach Nitra,

roky vychádzania 2000–2004;

https://www.litcentrum.sk/
https://www.litcentrum.sk/


Ondrej TREPÁČ
*22.6.1960 Nové Zámky 

spisovateľ, publicista, 
knihovník

Autor vedecko-fantastickej
literatúry, povolaním knihovník. Pracuje v Knižnici A.
Bernoláka v Nových Zámkoch, kde vedie Sci-fi klub
ORION od jeho založenia – 1988. Na webovej
stránke klubu orionklub.blogspot.com majú členovia
založený časopis Fanzim, do ktorého prispievajú
sci-fi poviedkami.
Podkladom príbehov jeho diel je odohraná skutočná
dejinná udalosť, od ktorej sa potom odvíja
fantazijný príbeh.

Diela: Krvaví psi, 2009; Conan. Tři klíče k Asambale,
2018; Conan. Kalich života, 2020

(všetky diela vyšli v Čechách
v jazyku českom)



BALLA (*1967 Nové Zámky)

BABÍN Emil (*1960 Radava)

BEDNÁR Marián 
(*1939 Veľká Maňa - †2002 Košice)

BOLAŇOSOVÁ Katarína 
rod. Kondrótová (*1964 N. Zámky)

BOTKOVÁ Magda (*1933 Šurany)

DRUGOVÁ Ildikó (*1966 N. Zámky)

DUŠEK Dušan (*1946 Gbelce)

GOTTHARDOVÁ Gabriela 
(*1937 Nové Zámky)

HAKL Martin (*1982 Nové Zámky)

HALÁSOVÁ Květa pseudonym

Morochovičová Cvik   (*1946 Most)



HAVRANOVÁ Alžbeta 
(*1958 Semerovo)

HUSLICA Štefan
(*1974 Nové Zámky - †2008 Dvory n/Ž.

CHILLI (Golasová) Nina 
(*1947 Nové Zámky)

CHOVANCOVÁ Mária 
(*1938 Palárikovo – ł2009 Palárikovo)

CHREN Slavomír (*1949 Hošťovce)

JANOTKOVÁ Andrea 
(*1979 Šurany)

JURÍK Ľuboš (*1947 Nové Zámky)

KANÁSOVÁ Alena (*1969 Šurany)

KONKOL Štefan
(*1943 Ľubica pri Kežmarku)



KRAJČÍROVÁ Marcela 
(*1947 Novoť) 

MACSOVSZKY Peter pseudonym

Petra Malúchová (*1966 Nové Zámky)

MEDVEĎ Jozef (*1950 Bruntál)

ONDRUŠ Ján 
(*1932 Nová Vieska – ł2000 Bratislava)

OSZTATNÁ V. (*1981 Nové Zámky)

ÖLVECKY Noro (*1969 Nové Zámky)

RÉDEY Zoltán (*1968 Nové Zámky)

ROŽŇOVÁ Jitka (*1976 Č. Brod)

SOLNÍK Milan (*1944 Žilina –

†2020 Nové Zámky)

STREJČEJ Václav 
(*1954 Kladno)



STRMEŇ Karol 
(*1921 Palárikovo - ł1994 Cleveland (Ohio, USA)

ŠTEFÁNIK Pavol 
(*1920 Úľany nad Žitavou – ł2010 Bratislava)

ŠPILBERGER-Trnavský Milan 
(*1947 Dolný Ohaj – ł2015 Dolný Ohaj)

ŠTEVON (Štefan Naštický,*1930 Nitra)

TINÁK Benjamín 
(*1930 Maňa – ł2008 Ružomberok)

TÓTHOVÁ Hana 
(*1987 Lipová - †2014 Lipová)

TREPÁČ Ondrej (*1960 N. Zámky)

TURAN, Ján 
(*1932 Úľany nad Žitavou)

ZAMOYSKA (Šimo-Svrčeková) 

Marta (*1951 Nitra)



ZRUBEC Laco
(*1931 Šurany – †2011 Šurany)

ZUPKO Štefan
(*1934 Fiľakovo)

KOMUNITY

Literárny klub GENERÁCIE

Sci-fi klub Orion



Klub priateľov vedeckej fantastiky
pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v
Nových Zámkoch už od roku 1988 a v
súčasnosti eviduje 27 členov, ktorí sa
pravidelne schádzajú trikrát v mesiaci,
vždy v piatok o 18.00 v priestoroch
knižnice. Za dobu existencie to boli už
stovky stretnutí ľudí, ktorých spája
spoločný záujem a snaha zmysluplne
tráviť voľný čas. V SciFi klube ORION
organizujú prednášky, besedy, posedenia
s hosťami a videoprojekcie sci-fi filmov.
V klubovom časopise, Fanzin ORION
prezentujú svoje literárne a publicistické
pokusy – doteraz vyšlo 45 čísiel a v
súčasnosti je jediným podobným
klubovým fanzinom na Slovensku.
Niektorí členovia posielajú svoje
príspevky aj do literárnych súťaží a

nezriedka v nich získavajú popredné
umiestnenia.



REGIONÁLNI HISTORICI     
(výber)

RÉGIÓ TÖRTÉNETÍRÓI 
(válogatás) 

BLASKOVICS Jozef (1910-1990)
BUDA František (1965)
ELIÁŠ Miroslav [1983]
HOFER Lajos (1911-2001)
KOČIŠ Ladislav (1917-1989)
ANTALÍK József (*1930)

CSIBA László
(*1908 Palárikovo – ł1975 Komárom/H)

KORPÁŠ Béla 
(*1948 Veľké Lovce – ł1972 

Olomouc (Česko)

NAGYFALUSSY Štefan 
(*1899 Nové Zámky –

ł1971 N. Zámky)



ÖLVEDI László
(*1903 Nové Zámky – †1931Bdp. 
PAP Kálmán
(*1853 Komoča – ł1934 Pécs)
RUDŇANSKÝ Július 
(*1858 Mojzesovo – †1913 Bdp.)
LANG Tomáš (1942)
MAJOR František (1923-2003)
ORŠA Ján (1931-201?)
STRBA Alexander/Sándo (1946)
SZABÓ Imrich (1952)
SZABÓ László (1916-2010)
VADKERTY Katalin (1928)
VÁGVÖLGYI Szilárd (1934)


