
Slovenský literárny ústav MS, Martin 

Činnosť za rok 2013: 

 Mgr. Marián Grupač 
[list icon="check" icon_color="red"] 

 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

Proglas : veľbáseň storočia a jej „literárnosť‟ pre 21. storočie / Marián Grupač. In: Dotyky 

:časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 04 (2013), s. 18-22. 

 Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

Proglas - Veľbáseň storočia a jej „literárnosť” pre 21. storočie / Marián Grupač.In: 

Slovakistika : jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie. Roč. II. - Martin : 

Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-098-6. - S. 76-83. 

 Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(do roku 2012) 

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989 / Marián Grupač.In: Slovakistika : jazyk, literatúra, 

kultúra, informácie. Roč. I. - Martin : Matica slovenská, 2012. - ISBN 978-80-8128-053-5. - 

S. 124-131. 

 Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Nové médiá ako alternatívny publikačný priestor pre mladých a začínajúcich autorov v oblasti 

súčasnej literatúry na Slovensku = New media as an alternative publishing space for young 

and aspiring writers of contemporary literature in Slovakia / Marián Grupač. In: Súmrak 

médií : problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 

dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline. - Žilina :Žilinská univerzita, 2013. - 

ISBN 978-80-554-0759-3. - Online, s. 26-32. 

Súčasná sloveská poézia a próza po roku 1989 v programe Slovenského literárneho ústavu 

MS / Marián Grupač. In: Matica slovenská v národných dejinách : zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie 26.-27.2.2013 Martin. - Martin : Matica slovenská, 

2013. - ISBN 978-80-8128-086-3. - S. 196-199. 

 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

Amor, Eros, Cupido I. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 11 (2012), s. 8. 

Amor, Eros, Cupido II. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 12 (2012), s. 7. 

Je vážne, nebraťsa (v literatúre) príliš vážne IV. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 1 (2012), s. 7. 



Je vážne, nebraťsa (v literatúre) príliš vážne V. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 2-3 (2012), s. 7. 

Je vážne, nebraťsa (v literatúre) príliš vážne VI. / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 4-5 (2012), s. 9. 

Misa plná ovocia III.... / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 8 (2012), s. 9. 

Misa plná ovocia IV.... / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 9 (2012), s. 6. 

Na web, alebo do tlače? : internet ako alternatívny publikačný priestor pre mladých a 

začínajúcich autorov v oblasti súčasnej literatúry na Slovensku / Marián Grupač. In: Dotyky 

:časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 24, č. 6 (2012), s. 13-15. 

Slovesná jar v znamení mladej literatúry / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 4-5 (2012), s. 

4-5. 

Povesť o rieke Kysuca : (staré zvyky Kysučanov od Kataríny do Vianoc) / Marián Grupač. In: 

Orol tatranský : revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 1337-1614. - Č. 12 

(2013), s. 26-27. 

Reges bibendi I. (Králi pijanov) : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných 

slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - 

Č. 8 (2013), s. 8-9. 

Reges bibendi I. (Králi pijanov) (pokračovanie z č. 8/2013) : alkohol ako paralelný autorský 

idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský 

: príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 

0862-8823. - Č. 9 (2013), s. 12-13. 

Reges bibendi III. (Králi pijanov) : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných 

slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : príloha 

Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - 

Č. 10 (2013), s. 8. 

Reges bibendi V. - Králi pijanov : alkohol ako paralelný autorský idiolekt vybraných 

slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský : revue pre mladú 

literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 11 (2013), s. 8-9. 

Reges bibendi V. - Králi pijanov (pokračovanie z č. 11/2013) : alkohol ako paralelný autorský 

idiolekt vybraných slovenských a svetových spisovateľov / Marián Grupač. In: Orol tatranský 

: revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 1337-1614. - Č. 12 (2013), s. 16-17. 

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti ... I. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských 

básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre 

mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 1 (2013), s. 7. 



Smútky, splíny, tiesne a úzkosti ... II. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských 

básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre 

mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 2 (2013), s. 3. 

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti ... III. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských 

básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre 

mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 3 (2013), s. 3. 

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti ... IV. : smútok v tvorbe niektorých svetových a slovenských 

básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre 

mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 4-5 (2013), s. 9. 

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti III. [V.] : smútok v tvorbe niektorých svetových a 

slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 6 (2013), s. 8. 

Smútky, splíny, tiesne a úzkosti IV. [VI.] : smútok v tvorbe niektorých svetových a 

slovenských básnikov / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných 

novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 0862-8823. - Č. 7 (2013), s. 8. 

„Piľní poľní hospodár‟ z Gemera... / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru 

a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 02 (2014), s. 25-28. 

Literárna Senica a Jašíkove Kysuce 2013 : úspešný mladý slovesnký literárny rok... / Marián 

Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 06 

(2013), s. 45-52. 

 Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

"Piľní poľní hospodár" z Gemera... Samuel Tomášik - spojený s ľudom a krajinou / Marián 

Grupač.In: Samo Tomášik (8.2.1813 - 10.9.1887) : zborník z konferencie 8.2.2013 v 

Chyžnom. - Martin : Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-101-3. - S. 94-101. 

 Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, 

autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 

Ján Stacho. Jazyk ako obraz : veršokňažník v dužinách slovenčiny / Marián Grupač. - [1. 

vyd.]. - Martin : Matica slovenská, 2012. - 95 s. - ISBN 978-80-8128-066-5. 

Poltvin : 9 farieb klamstva / Marián Grupač. - [1. vyd.]. - Martin : Matica slovenská, 2012. - 

120 s. - ISBN 978-80-8128-046-7. 

 Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 

Budmerické dotýkanie ... / Marián Grupač, Boris Brendza.In: Dotyky :časopis pre mladú 

literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 24, č. 6 (2012), s. 58-61. 

Dve cesty za mladou literatúrou / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a 

umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 24, č. 6 (2012), s. 32-44. 



Navyknutý na krv; Pýcha / Marián Grupač.In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a 

život. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 + 128, č. 1 (2012), s. 4-5. 

Výlety a prílety I. : Viedeň a Janov (čo ostalo zo spomienok na niektoré cesty) / Marián 

Grupač. In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 24, č. 2 

(2012), s. 48-51. 

Výlety a prílety II. : New York ... (čo ostalo zo spomienok na niektoré cesty) / Marián 

Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 24, č. 3 

(2012), s. 36-39. 

(Naoko) mŕtve vody slovenskej literatúry v roku 2013... / Marián Grupač.In: Orol tatranský : 

revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 1337-1614. - Č. 12 (2013), s. 2. 

Do ulíc; Pivná apória; Pýcha, prechody / Marián Grupač.In: Slovenské pohľady : na literatúru, 

umenie a život. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 + 129, č. 3 (2013), s. 70-71. 

Iný / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - 

Roč. 26, č. 01 (2014), s. 50-52. 

 Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných 

publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

[Básne] / Marián Grupáč.In: päť x päť : antológia súčasnej slovenskej poézie. - Bratislava : 

Literárne informačné centrum, 2012. - ISBN 978-80-8119-059-9. - S. 158-166. 

Spisovateľ / Marián Grupáč.In: Nefajčiť zakázané! : malá slovenská fajčiarska antológia. - 

[S.l.] : Miloš Prekop - AND, 2012. - ISBN 978-80-89598-01-4. - S. 23-25. 

 Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

Luxus podľa Zuzany Pollákovej / Marián Grupač.In: Orol tatranský : revue pre mladú 

literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 1337-1614. - Č. 12 (2013), s. 15. 

Rec: LUXURY : výstava fotografií Zuzany Pollákovej v OK Pube v Kysuckom Novom 

Meste inštalovaná do 15.1.2014. 

Uložená do stromov / Marián Grupač.In: Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách. - 

ISSN 1210-1982. - Roč. 24, č. 16-17 (2014), s. 6. 

Rec: Uložená do stromov / Oľga Gluštíková. - Martin : Matica slovenská, 2014. 

 Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

Spisovateľ Marián Grupač hodnotí verše Denisa Mačora : poézia Denisa Mačora (Sny sú ako 

smola) / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. - Online, [1] s. 

Spisovateľ Marián Grupač hodnotí verše Zdenky Rumanovej : Básne Všetko ako má byť od 

Zdenky Rumanovej / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. - Online, [1] s. 



Spisovateľ Marián Grupač hodnotí poéziu Gabriely Pavlíkovej : poézia Gabriely Pavlíkovej 

(Cudzinka v tvojom byte) / Marián Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. - Online, [1] 

s. 

Básnik Marián Grupač hodnotí poéziu Milana hajaša : sympatické slovíčkárenie / Marián 

Grupáč.In: mamtalent.sk : dáme vám šancu. - Online, [1] s. 

 Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií 

Niektorí začínajúci autori sú k sebe nekritickí : rozhovor s Katarínou Toltovou / Marián 

Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, 

umenie a spoločnosť. - Č. 2-3 (2012), s. 4-5. 

Od knihy očakávam viac : rozhovor s Hanou Lasicovou / Marián Grupač.In: Orol tatranský : 

príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 11 

(2012), s. 4-5. 

Pokušenie a hriech ma neopúšťajú ... : rozhovor s Ivanom Koleničom / Marián Grupač.In: 

Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a 

spoločnosť. - Č, 1 (2012), s. 4-6. 

S prvým slovenským gymnáziom nás spája viac ako len sídlo školy : rozhovor s Ľuboslavou 

Lacjakovou / Marián Grupač.In: Orol tatranský : príloha Slovenských národných novín pre 

mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - Č. 8 (2012), s. 4-6. 

Jubilejný štyridsiaty piaty ročník Jašíkovych Kysúc / Marián Grupač.In: Orol tatranský : 

revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. - ISSN 1337-1614. - Č. 12 (2013), s. 12-13. 

7 dotykov s Pavlom Urbanom :„kvalita súčasnej slovenskej poézie klesá“ : rozhovor s Pavlom 

Urbanom / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-

2210. - Roč. 25, č. 03 (2013), s. 12-14. 

Autor je zoči-voči svojej tvorbe bezmocný... : rozhovor s Jánom Gavurom / Marián 

Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 04 

(2013), s. 2-4. 

Báseň je zázrak a tajomstvo : rozhovor s básnikom Jánom Buzzássym / Marián Grupač.In: 

Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 05 (2013), s. 

2-4. 

Občas získavam pocit, že do futbalu a do literatúry sa už rozumie každý ... : rozhovor s 

Petrom Karpinským / Marián Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - 

ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 01 (2014), s. 2-4. 

Som odjakživa tulák, nie chodec... : rozhovor s Petrom Gregorom / Marián Grupač.In: Dotyky 

:časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 26, č. 02 (2014), s. 3-4. 



Vždy som mala slabosť pre záporné postavy... : rozhovor s Vanessou Jóriovou / Marián 

Grupač.In: Dotyky :časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210. - Roč. 25, č. 02 

(2013), s. 2-4. 

Mgr. Zuzana Bukovenová 

 Odborné články: 

Samuel Tomášik a jeho vplyv na mladú generáciu. In: Samo Tomášik. (8. 2. 1813 – 10. 9. 

1887) : zborník z konferencie 8. 2. 2013 v Chyžnom. Matica slovenská:  Martin 2013, s. 59-

63. ISBN 978-80-8128-101-3 

 Publicistika: 

Náš hlas musí byť smelší a silnejší (rozhovor). In: MY Turčianske noviny. Nový Život Turca, 

roč. 22/53, 2013, č. 34, s. 11. ISSN 0139-6374. (zo dňa 26. 8. 2013) 

Zážitok, okamih, sekunda (recenzia). In: Slovenské národné noviny, príloha Orol tatranský, 

roč. 28, 2013, č. 9, s. 9. ISSN 1337-1614. 

Mladí ešte nemali čas upadnúť do formalizmu (rozhovor). In: Slovenské národné noviny, 

príloha Orol tatranský, roč. 28, 2013, č. 11 s. 4-5. ISSN 1337-1614. 

PhDr. Milan Gonda 

 Odborné články: 

Historické prózy Sama Tomášika zo súčasného hľadiska. In: Samo Tomášik. (8. 2. 1813 – 10. 

9. 1887) : zborník z konferencie 8. 2. 2013 v Chyžnom. Matica slovenská:  Martin 2013, s. 

47- 52. ISBN 978-80-8128-101-3 

Literárna tvorba a vydávanie kníh sú prístupné aj seniorom. In: Aktívne starnutie a knižnice. 

Zborník príspevkov zo seminára Kniha ako inšpirácia pre seniorov a nástroj k aktívnej 

starobe. Hornozemplínska knižnica : Vranov nad Topľou 2013, s. 10-11. 

Druhá literatúra existuje. In: ČAJ pro chvíle pohody – časopis autorů Jíčínska, roč. 12, (říjen) 

č. 85, s. 19-24. 

Ján Štepita. Muž s drozdom na pleci. In: Slovenské pohľady IV+129, 2013, č. 3, s. 120-122. 

ISSN 1335-7786. 

 Publicistika: 

Nárečie je klenot. In: Slovensko, roč. XXXV, 2013, č. 2 (leto), s. 19. ISSN 0231-7303 

Navzdory prekážkam jar bola. In: Slovensko, roč. XXXV, 2013, č. 2 (leto), s. 10-11. ISSN 

0231-7303 

Baví ju humor a satira, keď treba, vie i rapovať. In: MY Turčianske noviny. Nový Život 

Turca, roč. 22/53, 2013, č. 43, s. 15. ISSN 0139-6374. (zo dňa 29. 10. 2013) 



PhDr. Katarína Sedláková, PhD. 

 Štúdie: 

Slováci v Bulharsku. In: Matica slovenská v národných dejinách (zost. Imrich Sedlák). 

Martin: Matica slovenská 2013, s. 434-436. ISBN 978-808128-086-3. 

Samuel Jaroslav Zachej, významný predstaviteľ slovensko-bulharských vzťahov. In: 

Slovakistika roč. II. : jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie. Martin : 

Matica slovenská, 2013, s. 205-215. ISBN 978-80-8128-098-6. 

 Odborné články: 

[/list] 

Čítať zakázané 1. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, roč. LVII, 2013, č. 

28, s. 17. ISSN 0456-829X. (zo dňa 11. júla 2013) 

Čítať zakázané 2. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, roč. LVII, 2013, č. 

29, s. 17. ISSN 0456-829X. (zo dňa 18. júla 2013) 

Čítať zakázané 3. In: Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku, roč. LVII, 2013, č. 

30, s. 17. ISSN 0456-829X. (zo dňa 25. júla 2013) 

Manifest novej doby. In: Dotyky časopis pre mladú literatúru a umenie, č. 5, 2013, r. XXV., s. 

63.  ISSN 1210-2210. 

 


