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Kvalita – to je 
jubilujúci Slovart
Na	našom	vydavateľskom	trhu	sa	pohybujú	aj	subjekty,	pre	ktoré	je	kniha	a	spol.	len	tovarom	 
a	ziskom	a	produkujú,	slušne	povedané,	kadečo.	Je	však	na	Slovensku	pár	stálic,	ktoré	držia	kvalitu.	
Medzi	ne	určite	patrí	Vydavateľstvo	Slovart,	pripomínajúce	si	štvrťstoročnicu	svojej	zmysluplnej	
existencie.	Spolu	s	riaditeľom	Jurajom Hegerom.

Text: Igor Válek | Foto: autor a archív Slovartu

n	Pán riaditeľ, od začiatku vydáva-
te knihy, v ktorých rovnako dôle-
žitú úlohu hrá obsah i forma. Kva-
litný a náročný obsah spájate s po-
lygraficky i výtvarne vhodnou for-
mou. Keď sa pozriete takpovediac 
ponad plece, ste spokojný?	

Jedným	z	mojich	životných	šťas-
tí	 je	to,	že	neviem	plánovať.	V	dô-
sledku	toho	nemám	veľmi	konkrét-

ne	očakávania	a	nebývam	ani	skla-
maný.	Verím,	že	prinášame	sloven-
ským	 čitateľom	 zaujímavé	 knihy,	
obsahovo	aj	graficky	a	polygraficky.	
Naša	 relatívna	 veľkosť	 nám	 umož-
ňuje	 byť	 voči	 našim	 knihám	mož-
no	trochu	veľkorysejší,	než	to	býva	
v	 menších	 vydavateľstvách.	 Som	
teda	spokojný	s	výsledkami	vydava-
teľstva	–	a	ešte	 spokojnejší	 z	 toho,	

že	mám	prácu,	ktorá	ma	baví	aj	živí	
zároveň.	
n	Autorské „portfólio“, tematic-
ký záber a škála titulov sú priam 
nepreberné. Ako sa vám darí udr-
žiavať ruku na pulze vydavateľskej 
kultúry, ktorej latku držíte veľmi 
vysoko? 

Knihy	sú	forma	overená	stáročia-
mi	 a	 málokedy	 je	 šanca	 vymyslieť	
niečo	nové.	V	prvom	rade	vždy	ide	
o	 to,	či	konkrétna	kniha	môže	mať	
niekde	svojich	čiateľov	–	a	je	jedno,	
či	je	to	román,	monografia	výtvarní-
ka,	alebo	kniha	Hviezdoslavovej	ko-
rešpondencie.	 Je	 nás	 vo	 vydavateľ-
stve	dosť	na	to,	aby	sa	našiel	v	kaž-
dej	 chvíli	 niekto,	 kto	 príde	 s	 neja-
kým	nápadom.	
n	Koľko kníh ste vydali v jubilej-
nom roku? 

Už	niekoľko	 rokov	 sa	náš	edičný	
plán	pohybuje	okolo	200	vydaných	
noviniek.	V	 romto	 roku	 sme	 si	 na-
vyše	urobili	radosť	dvadsiatimi	pia-
timi	reedíciami	a	novými	vydaniami	
k	nášmu	jubileu.	

z PONuKy VyDAVATEĽSTVA 
Juraj Červenák	 pokračuje	 v	 cyk-
le	historických	detektívok	a	vie,	ako	
vyzerá	Diabol v zrkadle.	Nad	Vied-
ňou	 sa	 sťahujú	mračná.	Špióni	bis-
kupa	Khlesla	zavetrili	stopu	protes-
tantského	 sprisahania,	 ktorého	 cie-
ľom	je	 likvidácia	najvyšších	katolíc-
kych	hodnostárov.	Obeťou	 sa	 stane	 
arcivojvoda	Matej	Habsburský.	Kým	
lekári	 bojujú	 o	 jeho	 život,	 Stein,	
Barbarič	 a	 Jaroš	 pátrajú	po	 vraho-
vi.	Možno	 je	 to	 úloha	 nad	 ich	 sily	
–	za	maskou	„diabla	v	zrkadle“	sa	
údajne	 skrýva	 človek,	 ktorý	 sa	 po-
hybuje	v	najvyšších	kruhoch.	Napä-

Tvorcovia kvality. Juraj Heger (vpravo) v spoločnosti spisovateľov Dušeka a Lukeša
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tie	 sa	 stupňuje.	Konvália od	Deni-
sy Fulmekovej	 je	 príbehom	 židov-
ského	 dievčaťa,	 ktoré	 sa	 počas	 ho-
lokaustu	stalo	matkou	dieťaťa	 fran-
tiškánskeho	mnícha	a	básnika	Ru-
dolfa	 Dilonga.	 Ich	 vzťah	 sa	 začal	
ešte	 v	 medzivojnových	 Malackách	
a	 Valéria	 sa	 neskôr	 vyhla	 deportá-
cii	najmä	zásluhou	milenca.	Po	voj-
ne	Dilong	emigroval	a	Valéria	osta-
la	s	dieťaťom	sama.	Čelila	perzekú-
ciám	štátnej	moci	ako	bývalá	družka	
prominentného	 básnika	 slovenské-
ho	 štátu.	V	 šesťdesiatych	 rokoch	 sa	
medzi	nimi	obnovila	korešponden-
cia	a	v	júli	1969	sa	po	rokoch	stret- 
li	vo	Viedni.	Je	to	aj	rodinný	príbeh	
autorky,	 dcérou	 oboch	 protagonis-
tov	 bola	 jej	mama.	V	 knihe	 nájde-

te	úryvky	z	osobnej	korešpondencie	
i	 dosiaľ	 nezverejnenú	 báseň,	 ktorú	
poslal	Valérii	 z	Pittsburghu	na	päť-
desiatku.	Etnografka	zora Mintalo-
vá-zubercová	 prináša	Príbeh vlák-
na.	Textilné	remeslá	minulých	storo-
čí	na	Slovensku	sú	časťou	kultúrne-
ho	dedičstva	a	dodnes	budia	obdiv	
a	inšpirujú.	Ako	súviseli	nariadenia	
panovníkov,	výtvarné	slohy	či	móda	
európskych	kráľovien	so	vznikom	a	
rozvojom	textilných	remesiel?	Púta-
vé	odpovede	ponúka	zaujímavé	roz-

právanie,	 ktoré	 sa	 začína	domácou	
výrobou	textílií,	pokračuje	 textilný-
mi	 remeslami	 i	 pôsobením	 cechov.	
Spôsob	života,	práca	majstrov	a	to-
varišov,	ich	remeselnícka	zručnosť	a	
umelecké	cítenie.	Textilné	materiá-
ly,	 techniky	 výroby	 aj	 výzdoby,	 ori-
ginálne	výrobky	tkáčov,	súkenníkov,	
vyšívačov,	čipkárov	či	farbiarov.	Prá-
ca	 skúsených	 majstrov	 inšpirovala	
aj	domácu	 výrobu,	 a	 tak	 sa	 viaceré	
motívy	 v	 pozmenenej	 forme	 pre-
niesli	aj	do	ľudového	odevu	a	texti-
lu.	To	všetko	 je	doplnené	farebnou	
obrazovou	prílohou.	Dana Bořuto-
vá	v	knihe	Architekt Dušan Samuel 
Jurkovič ukazuje,	 že	 zanechal	 die-
lo,	 ktoré	 si	 zachovalo	 svojský	 cha-

rakter	 aj	 výraz.	 Dokladajú	 to	 nie-
len	početné	kresby,	plány,	ilustrácie	
v	publikácii,	ale	aj	mnohé	zachova-
né	stavby	postavené	podľa	jeho	ná-
vrhov.	Autorka	predstavuje	súkrom-
ný	aj	profesijný	život	architekta	zná-
meho	 i	 za	 hranicami	 vlasti	 (o	 čom	
píšeme	na	inom	mieste	magazínu)	a	
v	rozsiahlej,	bohato	ilustrovanej	kni-
he	uverejňuje	doteraz	neznáme	sku-
točnosti	 z	 umelcovho	 plodného	 ži-
vota.	Matúš Dulla a architekt Emil 
Belluš,	 to	 je	spojenie	v	monografii	
o	 zakladateľskej	 osobnosti	 sloven-
skej	 architektúry	 20.	 storočia.	 Syn-
tetický	pohľad	v	bohatom	textovom	
i	obrazovom	materiáli	(vyše	500	fo-
tografií)	predstavuje	život	i	dielo	ar-
chitekta,	ktorý	sa	zaslúžil	o	autentic-
kú	 architektúru,	 uvedenie	 moder-
ny	aj	založenie	série	národných	ar-
chitektonických	 inštitúcií	 a	 výrazne	
prispel	k	ich	formovaniu	od	medzi-
vojnového	 obdobia	 až	 po	 70.	 roky.	
V	 závere	 je	 uvedený	 chronologic-
ký	 súpis	diel	 a	bohaté	 registre.	Pre	
detské	oči	a	duše.	Láskavé rozpráv-
ky	od	Branislava Jobusa,	na	začiat-

ku	 ktorých	 bola	 otázka	 učiteľky,	 čo	
je	 to	 láska.	Na	pohľad	 jednoduchá	
otázka.	Až	kým	sa	nezjaví	víla	Agapé	
a	neodnesie	nás	do	iného	sveta.	Bý- 
va	v	päťposchodovom	dome	s	dvad- 
saťjeden	 dcérami	 a	 toľko	 je	 aj	 roz-
právok	 a	 každá	 porozpráva	 príbeh	
o	inej	láske.	Viete,	prečo	sú	klokany	

červené,	aké	tajomstvo	strážia	mač-
ky	 a	 kto	 v	 skutočnosti	 vyhral	 súťaž	
kráľa	 zvierat?	 Toto	 a	 oveľa	 viac	 sa	
dozviete	 v	 knihe	 Márie Lazárovej 
Adam a čarovná šmykľavka.	Adam	
je	 chlapček	 s	 obrovskou	 fantáziou,	
ktorú	 potrebuje,	 lebo	 väčšinu	 času	
trávi	na	dvore	sám.	Mama	nemá	čas,	 
stará	sa	o	malé	dvojičky.	V	jeden	deň	 
sa	 Adamkovi	 prihovorí	 neviditeľ- 
ný	vtáčik	Štebotáčik	a	stanú	sa	z	nich	 
nerozluční	priatelia.	Štebotáčik	po-
zná	 nielen	mnoho	 krásnych	 príbe-
hov	 o	 zvieratkách,	 ale	 aj	 kúzlo	 ča-
rovnej	 šmykľavky,	ktorá	oboch	pre-
náša,	 kamkoľvek	 chcú...	 Spojenie 
Hviezdoslav a Karol Kállay v	kni-
he Smrť Kriváňa prináša výpravnú	
publikáciu	plnú	fotografií	o	bájnom	
končiari	s	pôsobivým	textom	básne.	
Nepatrí	medzi	básnikove	najznámej-
šie,	 je	však	vrúcnym	vyznaním	Tat-
rám,	ktoré	naň	mocne	zapôsobili	pri	 
cestách	z	rodnej	Oravy	do	Prešova,	
kde	 študoval.	Čaro	prírody	 si	 bard	
spájal	 s	prehlbujúcim	sa	národným	
uvedomovaním.	 Základný	 motív	 –	
smrť,	resp.	rozpad	obrovitého	skal-
ného	masívu	–	 je	rozpísaný	do	prí-
prav	na	pohreb,	na	ktorý	prichádza	
zástup	 slovenských	 hôr.	 Ohromu-
je	 obdivuhodná	personifikácia	ma- 
sívov,	 ich	 vrcholov,	 úžasná	 znalosť	 
bohatstva	možností	 slovenčiny,	 ako	
aj	umenie	jej	využitia	do	čarovných	 
väzieb.	Báseň,	citlivo	doplnená	foto- 
grafiami,	by	nemala	 chýbať	 v	kniž- 
nici	 žiadneho	milovníka	 slovenčiny	
a	majestátnych	Tatier. n


