
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Dementi – prezentácia nového románu Jozefa Banáša 
 
Čadca (16. december 2015) – V stredu 16. decembra 2015 „praskala Kysucká knižnica v 

Čadci vo švíkoch“, keď sa tu v podvečer schádzali priaznivci literárnej tvorby Jozefa Banáša. 

Do prednáškovej miestnosti knižnice sa museli prinášať stoličky a jej kapacita ledva stačila na 

účasť vyše 80-tich návštevníkov podujatia. Hlavným organizátorom autorského stretnutia so 

spisovateľom, prozaikom, dramatikom, diplomatom a politikom Jozefom Banášom bolo 

Mesto Čadca a iniciatíva JUDr. Petra Strapáča, PhD. v spolupráci s Kysuckou knižnicou 

v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

V úvode podujatia vystúpil s krátkym príhovorom Peter Strapáč. Helena Pagáčová 

pracovníčka knižnice privítala primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru, poslancov 

mestského zastupiteľstva i zastupiteľstva ŽSK a všetkých návštevníkov. Hlavného aktéra 

večera privítala slovami: 

„Vítam vzácneho hosťa, ktorý chce byť Lepší ako včera aj keď má na Slovensku i v zahraničí 

dostatok verných fanúšikov a jeho knihy lámu rekordy v počte predaných titulov. Úspešne 

prekonal Politicum tremens, a práve preto dobre vie, kto sú Idioti v politike. Jeho Zóna 

nadšenia však odhalila aj neprajné postoje a výkriky ako napr. Zastavte Dubčeka!... a pritom 

možno chýbal iba Deň do večnosti. Kód 9 sa veľmi vzdialil od Sezóny potkanov, ale v génoch 

každého muža je zakódovaná i Posledná nevera. V Kóde 1 opäť hľadá tajomstvá zázraku, 

ktoré ho privedú i na bájny Velestúr. Všetko čo povedal a napísal, však ako šikovný diplomat 

dementuje a jeho Dementi podáva satirickú správu o stave republiky a našej spoločnosti. 

Spisovateľ, prozaik, dramatik, diplomat a politik  – JOZEF BANÁŠ.“ 

Privítanie zostavené z názvov románov sa pánovi Banášovi veľmi páčilo a požiadal o jeho 

písomnú formu. Následne sa ujal slova a prezentoval svoj najnovší román čítaním ukážok 

a vtipnými komentármi, ktoré satiricky vykresľujú stav našej spoločnosti. V prvom rade 

uviedol na pravú mieru názov knihy, ktorý je o dementovaní, nie o dementoch ako psychicky 

znevýhodnených ľuďoch, nakoľko slovo v tomto význame nie je spisovné. Vzhľadom na to, 

že má kysucké korene, sústredil sa i na pasáže, ktoré sú venované Kysuciam a ich 

obyvateľom. V živej diskusií odpovedal na otázky publika, ktoré sa týkali súčasnej politickej 

situácie i aktuálnych problémov Slovenska a Európskej únie. 

Na autorskou stretnutí sa okrem čitateľskej verejnosti nášho mesta a regiónu zúčastnil 

i zástupca vydavateľstva Region Poprad s.r.o, Ing. Bronislaw Ondraszek, ktorý z produkcie 

svojho vydavateľstva venoval knižnici dokumenty, ktoré obohatia jej knižný fond. Autorské 



stretnutie a podnetná, zaujímavá beseda bola ukončená autogramiádou a osobnými 

rozhovormi s čitateľmi. Priaznivci literárnej tvorby Jozefa Banáša sa už tešia na ďalší knižný 

titul z jeho tvorivej literárnej dielne i jeho osobné návraty na Kysuce.  

 

 

KK 

Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica v Čadci 

Ul. 17. novembra 1258 

022 01 Čadca 

LATITUDE       49°26'12,154"N 

LONGITUDE     18°47'5,862"E 

 

 

 


