
  Krajská knižnica v Žiline  

v zriaďovateľskej   

    pôsobnosti Žilinského  

samosprávneho kraja 



Rok  

Jána Frátrika 

na  

Hornom Považí 



 

Kto bol Ján Frátrik 

 



 

 Narodil sa 9. októbra 1916 v Žiline 
v remeselníckej rodine. Ľudovú školu a reálku 

vychodil v rodnom meste. Po maturite roku 
1934 pôsobil ako učiteľ v Hornom Hričove, 

Terchovej, Nesluši a Žiline. Po získaní 
odbornej pedagogickej kvalifikácie na 

pedagogickej fakulte v rokoch 1946-1949 učil na 
viacerých stredných a odborných školách, aj na 
Jazykovej škole v Žiline. Roku 1976 odišiel do 

dôchodku. Zomrel v Žiline 31. júla 2000.  





Zbor Žilincov 

 občianske združenie 

 založené 9. októbra 1990 

 40. členov 

 

 





Ocenenia 

  1967 – Cena mesta Žiliny 

  1969 – Cena a Strieborná medaila            

                J.A. Komenského   

  1968 – Pamätná medaila  

  čestný titul Zaslúžilý učiteľ 

  1970 – jubilejná plaketa k 50. výročiu Speváckeho  

             zboru slov. učiteľov 

  1981 – Pamätná medaila  „Zaslúžili občan mesta“ 

  1996 – Pamätnú listinu Zboru Žilincov 

 

 



Tvorba  

 básnické zbierky 
 

 



   Vám, rodní moji     

 básne 

 debut 

 básnická zbierka 



   Pramienky 

 básnická zbierka 

 triptych 

 frontispice Martin 

Bálik 

 



   Kamenný vzdych 

 básnická zbierka 

   vydaná pri 
príležitosti 650. 
výročia založenia 
Žiliny 

 frontispice a 
ilustrácie Mojmír 
Vlkolaček 

 



    V domovine   

zvonov 

 triptych II. 

 frontispice Martin 

Bálik 

 

 

 

 



   Zem zvoní 

 výber z poézie 

   J. Frátrika 

 obálka Dušan 

Grečner 



   So zdvihnutou 
básňou 

 básnická zbierka so 
silným národným 
cítením 

 obálka Robert Brož 



   Monológy na úvetrí 

 poetický 

experiment 

 prebal Ivan Riabič 



   Sneží na lásku 

 ľúbostná lyrická 

   básnická zbierka 

 na prebale výrez z 

maľby Ernesta 

Zmetáka 

 

 

 



   Vzácna po dúhe 

 zbierka zameraná 

na partnerský 

vzťah muža a ženy 

 prebal Peter Šabo 

 



   Diaľky v nás  

 básnický cestopis 

 na prebale výrez z 

maľby Imra 

Weinera-Kráľa 



   Svedectvo slova 

 výber z poézie 

   J. Frátrika  

 prebal a frontispice 

Branislav Slezáček 



   Krajšie mesto 

Žilina než uhorská 

krajina 

 umelecká reportáž 

 obálka Mojmír 

Vlkolaček 



   Dobrý deň, Žilina 

 poéma 

 kresby Mojmír 

Vlkolaček 

 fototechnika 

Miroslav Pfliegel 

 

 

 



   Večné dialógy 

 výber z poézie 

 výtvarný redaktor 

   Tibor Suchánek  

 



   Bon jour, Paris 

   Good morning, 
London  

   Dobrý deň, Žilina : 

   Vyznanie 

 triptych 

 obálka a kresby Stano 
Lajda 

  

    

 



   Kríž a sedem slov 

 poéma 

 obálka Ladislav 

Vančo 

 ilustrácie Alexander 

Bugan 

 

 



   Kým je ešte čas : 

Pozdrav k miléniu 

 poéma 

 bibliofília 

 

 



   Rozdávať lásku 

 básnická zbierka 

vydaná posmrtne 

 grafická úprava 

Tibor Suchánek 



   Nepokojná pieseň 

 básnická zbierka 

vydaná posmrtne 

 kresba na obálke 

Stano Lajda 



Teoretické štúdie 

 



   Moderné postupy 

pri rozbore verša 

 teória literatúry  



   K rozboru 

literárneho diela 

 teória literatúry 

 



   Slovenská katolícka 
moderna v 
premenách času 

 syntetizujúca 
monografia 

 obálka Martin Bálik 
 



Preklady 



   Námorný cintorín 

 Paul Valéry 

 preklad z 
francúzskeho 
originálu 

 ilustroval Mojmír 
Vlkolaček 

 

 



Fotografie 



celoročný výstavný panel a plagát 



výstava  

Vám, rodní moji 



spomienkové pásmo  

Vám, rodní moji 



pásmo pre stredné školy 



výberová personálna bibliografia 



Keď raz... 

Keď raz budete si čítať 

tieto verše 

a keď mňa tu už nebude – 

nesmúťte. Sny sa kľujú k ránu. 

Nemal som smútok rád – nedajte slzám skanúť... 

Nech nezotrú tvary písma, 

nech akokoľvek bola bolesť prísna, 

vždy ste mi boli všetci 

bratmi a moje sestry! 

Ó, bolesť 

ty radšej nádeji sa prestri, 

ty moje básne popremieňaj 

na vzácne potešenie – 

nech láska sa tu ako dúha klenie, 

bolo len slovo, 

čo do útechy poberá sa – 

len ono bezpečná je trasa... 

Keď raz budete si čítať tieto verše, 

verím, že čosi slnečného svitne medzi vás. 

Pripravte vázu ne kvety, na úsmev plný krás. 

  

                                           

Zo zbierky: Nepokojná pieseň. Žilina: EDIS,  2006. S.3 

 



skupina Arzén zhudobnila báseň  

Jána Frátrika 



Prezentáciu pre Vás pripravili 

         

                Ivana Uríková 

                          Nataša Lajdová 

Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a 

informácií 

2011 



Prezentácia 

pri príležitosti  

19. medzinárodného knižného veľtrhu  

BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA 2011  

 

 

 


