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stúpačkových rozvodov 
kanalizácie, vody a plynu 

v bytových domoch

 pred výmenou  po výmene

Realizácia 13 bytov nad sebou za 1 deň ! 
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OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka 

 Otváracie hodiny: Po-Pi  10:00-12:30  13:15-18:30 
  So 09:30 – 12:30

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI 
NÁŠHO 22. VÝROČIA

35 % ZĽAVU  NA OKULIAROVÝ RÁM, 

PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV 
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €

MY SA O VÁS STARÁME

Pozvanie do knižnice prijali 
básnik, prozaik, dramatik 

a prekladateľ Ľubomír Feldek 
spolu so svojou dcérou, spe-
váčkou Katkou Feldekovou. 
Príjemné debatovanie o Sha-
kespearovi či rozprávkach 
striedali chytľavé šansóny a 
čítanie poézie. Dvojici robil 
na javisku spoločnosť bás-
nik Erik Ondrejička, ktorý 
následne prevzal opraty a 
s publikom rozbehol work-
shop o písaní. O čom všet-
kom môže byť dobrá poézia? 
Akých najčastejších chýb sa 
v poézii dopúšťame? Kedy 
znie verš prirodzene? Aké 
rýmy sú hodnotnejšie a ktoré 
naopak báseň celkom poka-
zia? Na príkladoch vlastných 
básní predstavil Erik Ondre-
jička básnické prvky a vysvet-
lil ako ich vhodne používať. 
K slovu sa dostali aj odvážliv-
ci z publika, ktorí predniesli 
svoju tvorbu. 

Na druhý deň podujatia 
sme sa napokon úspešne do-
stali do finále. Po krásnom 
úvode v podaní študentiek 
z bratislavského konzerva-

tória, sa pred publikum po-
stavila dlhoročná, už zohra-
ná porota súťaže – Marta 
Hlušíková, Erik Ondrejička 
a Dado Nagy. Spolu s riadi-
teľkou knižnice Katarínou 
Bergerovou odovzdali ceny 
tohtoročným víťazom. Podľa 
Erika Ondrejičku, ktorí hod-
notil poéziu III. a IV. vekovej 
kategórie, boli víťazné básne 
písané s nadhľadom a vtipom, 
príjemne emotívne a nápadi-
té. Porotca Dado Nagy, ktorý 
hodnotil prózu III. a IV. ve-
kovej kategórie zhodnotil, že 
opäť mal z čoho vyberať: „Na 
začiatku to síce vyzeralo na 
patetické príbehy o domácom 
násilí a utečencoch, ale po-

stupne to prešlo do špičkových 
žánroviek plných nápadov, 
fantázie a filozofických pre-
sahov. Mnoho autorov bolo 
formálne veľmi invenčných.“ 
Na víťazov, ktorí pricesto-
vali nielen z Bratislavy, ale aj 
z Topoľčian, Starej Ľubovne, 
Kysuckého Nového Mesta či 
Zvolena, čakali krásne kniž-
né odmeny od sponzorov 
– vydavateľstva Artis Om-
nis, Slovart – vydavateľstvo 
najlepších kníh, Martinus, 
Artforum a vydavateľsva Ikar. 
Budúci ročník bude jubilejný. 
Výsledkovú listinu nájdete na 
www.petrzalka.sk
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Začiatok tohto mesiaca bol v petržalskej kniž-
nici opäť po roku výnimočný. Piateho októbra 
sme sa totiž dozvedelimená víťazov 29. ročníka 
literárnej súťaže pre začínajúcich autorov 
Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

Poznáme víťazov 
Súzvukov Ferka Urbánka 2018 




