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Pavol Janík
Pavol Janík (* 15. října 1956, Bratislava) je slovenský
spisovatel a v letech 2003–2007 předseda Spolku
slovenských spisovatelů.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.

Obsah
Kariéra
Tvorba
Rodina
Externí odkazy

Kariéra
1976 – 1981 – studoval filmovou a televizní dramaturgii a
scenáristiku na Vysoké škole múzických umění v
Bratislavě, při studiu pracoval dva roky jako režisér

Narození

15. října 1956 (63 let)
Bratislava

Československého rozhlasu v Bratislavě a pak jako
dramaturg Slovenského filmu

Povolání

spisovatel, novinář, básník
a dramatik

1983 – 1987 – pracovník na úseku řízení slovenské
kinematografie na Ministerstvu kultury SR

Alma mater Vysoká škola múzických
umění v Bratislavě

1987 – 1989 – výkonný tajemník Svazu slovenských
dramatických umělců
1989 – 1990 – redaktor kulturní rubriky deníka Pravda
1990 – 1992 – věnoval se literární tvorbě a byl ve
svobodném povolání

Seznam děl (https://aleph.nkp.cz/
F/?ccl_term=wau=ola2002150842+or
+wkw=ola2002150842&func=find-c&l
ocal_base=skc) v Souborném katalogu
ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

1992 – 1993 – vedoucí redakce oddělení kultury deníku
Koridor
1993 – 1997 – copywriter a následně kreativní ředitel mezinárodní reklamní agentury GGK
1997 – 1998 – kreativní ředitel reklamní agentury Donar
1998 – 2003 – tajemník Spolku slovenských spisovatelů
2003 – 2007 – předseda Spolku slovenských spisovatelů
2007 – 2013 – tajemník Spolku slovenských spisovatelů
2010 – 2013 – šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovatelů Literárny týždenník
od roku 2013 – spisovatel ve svobodném povolání, publikuje doma i v zahraničí
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Tvorba
Básně
Nezaručené správy (1981) – básnický debut, rozvíjel v něm výdobytky konkrétistů v lyrických
miniaturách moderní senzibilní nekonvenční výpovědí; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Jan
ik_Basne_SK.pdf)
Zrkadlo na konci leta (1984) – sbírka básní; ironickým podtónem se tu jazykovou kreací vyjádřil o
smyslu každodenních věcí; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_SK.pdf)
Dovidenia v množnom čísle (1985) – sbírka básní; ironickým podtónem se tu jazykovou kreací
vyjádřil o smyslu každodenních věcí; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_SK.pd
f)
Hurá, horí (1991) – sbírka básní a aforismů; s recesistickou sebeironií a intelektuálním
nadhledem projevil básnickou invenci v aforistickém výrazu a pásmové skladbě; básně dostupné
online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_SK.pdf) a aforismy dostupné online (http://pavoljanik.
sk/lit/Janik_Aforizmy_SK.pdf)
Niekto ako boh (1998) – experimentální sbírka; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Bas
ne_SK.pdf)
Истината с прекрасно дълги крака – Антология девет словашки поети / Pravda s prekrásne
dlhými nohami – Antológia deviatich slovenských básnikov (2000); dostupné online (http://pavolja
nik.sk/lit/Janik_Basne_BG_Stefanov.pdf)
Buď vôňa tvoja (2002) – experimentální sbírka; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Bas
ne_SK.pdf)
Kmitočet tvojich bokov (2002) – výběr z básnické tvorby; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/J
anik_Basne_SK.pdf)
Театър Живот / Divadlo Život (2003) – Bulharsko, výběr z básnické tvorby dostupné online (htt
p://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_BG_Rakovski.pdf)
Починка Титаника / Oprava Titaniku (2004) – Ruská federace, výběr z básnické tvorby;
dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_RU.pdf)
Táranie nad hrobom (2004): výběr z básnické tvorby; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Jani
k_Basne_SK.pdf)
Поправката на Титаник / Oprava Titaniku (2005) – Macedónsko, výběr z básnické tvorby;
dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_MC.pdf)
Zašifrovaná jeseň (2007): experimentální sbírka; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Ba
sne_SK.pdf)
Із кузни часу – Антологія сучасної словацької поезії / Z výhně času – Antologie současné
slovenské poezie (2007); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_UA_G.pdf)
Поезія, молитва серца – Антологія словацької поезії / Poezie, modlitba srdce – Antologie
slovenské poezie (2009); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_UA_M.pdf)
Třetí skupenství muže (2009) – Česká republika, výběr z básnické tvorby a aforismů; dostupné
online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_Afor_CZ.pdf)
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A Dictionary of Foreign Dreams / Slovník cizích snů (2014) – Velká Británie, výbér z básnické
tvorby; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_EN.pdf)
Реконструкција Титаника / Oprava Titaniku (2018) – Srbsko, výbér z básnické tvorby;
Aforismy
Dobrá zrada nad zlato (1996) – ironicko-sarkastický text; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/J
anik_Aforizmy_SK.pdf)
Satanovisko (1999) – ironicko-sarkastický text; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Afori
zmy_SK.pdf)
Pes hore bez (2000) – ironicko-sarkastický text; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Afo
rizmy_SK.pdf)
Špinavé čistky (2002) – ironicko-sarkastický text; dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Af
orizmy_SK.pdf)
Odborná literatura
Vladimír Bahna (1986) – knižní monografie o životě a díle filmového režiséra
Generál Lorenc – Dešifrovaný svet (2000) – exkluzivní rozhovory; dostupné online (http://www.stri
pkyzesveta.cz/public/img/lorenc.pdf)
Rozhovory (o štátnosti) (2002)
Nad vedou (literárno-dramatické reflexie) (2003)
Spy Dictionary / Špionážny slovník (2006)
Špión z Bratislavy (spoluautorka Gabriela Holčíková) (2006)
Špionážne skratky (2006)
Hovorca samého seba (2009) – kniha rozhovorů se spisovatelem Pavlem Janíkem
Drama
Štvrtá osoba jednotného čísla – rozhlasová hra (1980); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Ja
nik_Stvrta_osoba_jednotneho_cisla.pdf)
Tuctová komédia (spoluautorka Oľga Janíková) – rozhlasová hra (1986), televizní hra (1987)
Škrupinový zámok – rozhlasová hra (1988)
Súkromný striptíz (1990 časopis / 1993 kniha) – div. hra (1993), televizní hra (1997); dostupné
online (http://www.divokevino.cz/4109/janik.php)
Maturitný oblek (1992 časopis / 1994 kniha) – rozhlasová hra (1992); dostupné online (http://ww
w.divokevino.cz/3408/janik2.php)
Pasca na seba (1995 časopis / 1998 kniha) – dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_HRY_
SK.pdf)
Nežná klauniáda – rozhlasová hra (2003); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Nezna_kl
auniada.pdf)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavol_Janík

3/6

7. 4. 2020

Pavol Janík – Wikipedie

Nebezpečné veselohry – knižní soubor tří divadelních her (2004); dostupné online (http://pavoljan
ik.sk/lit/Janik_HRY_SK.pdf)
Dangerous Comedies / Nebezpečné veselohry (2004) – Kanada; soubor tří divadelních her;
dostupné online (http://sites.utoronto.ca/tsq/09/janik09.shtml)
Bez motívu – rozhlasová hra (2005); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Bez_motivu.pd
f)
Bez zábran – rozhlasová hra (2006); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Bez_zabran.p
df)
Bez záruky – rozhlasová hra (2006); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Bez_zaruky.pd
f)
Опасные комедии / Nebezpečné veselohry – Ruská federace; knižní soubor tří divadelních
her (2006); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Hry_RU.pdf)
Překlady
Zem je obežnica Mesiaca – Leonel Rugama; spolu s Janem Kašparem a Dagmar
Morenovou (1987)
Oblohy všetkých farieb – Justinas Marcinkevičius; spolu s Milanem Tokárem (1988)
Dokonané je – Konstatinos Kavafis; spolu s Ivanem Gavorem (1989)
Nové základy experimentálnej psychológie – Břetislav Kafka (1991)
Veľká vrecková láska – Karel Sýs (2006)
O autorovi
Aj dráma je len človek... Premeny súčasnej drámy – profily čtyř slovenských současných
dramatiků (Viliama Klimáčka, Laca Keratu, Pavla Janíka a Silvestra Lavríka); autor knihy Miloš
Mistrík (2003); Open Library, USA (https://openlibrary.org/books/OL21098169M/Premeny_sáčasn
ej_drámy_Aj_dráma_je_len_človek...)
Život a dielo Pavla Janíka – antologie studií z mezinárodní vědecké konference Univerzity
Konštatína Filozofa v Nitře; editor knihy Andrej Červeňák (2005); Open Library, USA (https://open
library.org/books/OL21563646M/Život_a_dielo_Pavla_Janíka)
Ни дать ни взять – Мастер (О стихах Павола Яника) / Mistr – nic víc, nic méně (O verších
Pavla Janíka) – autorka studie Наталия Шведова / Natalia Švedova (2006); dostupné online (htt
p://www.mecenat-and-world.ru/29-32/shvedova3.htm)
Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov / Pater Noster of Today Hero of Literary Texts –
autorka studie Jana Juhásová (2007); dostupné online (http://www.ostium.sk/sk/pater-noster-suca
sneho-hrdinu-literarnych-textov/)
Encyclopaedia Beliana 7. svazek (2013); dostupné online (http://pavoljanik.sk/lit/2013_Beliana_d
ef.pdf)
Ocenění
Cena rektora Vysoké školy múzických umění (1981)
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Prémie Slovenského literárního fondu (1982)
Prémie Slovenského literárního fondu (1983)
Cena Alfréda Radoka (Praha, Česká republika, 1992)
Cena Medzičasu (1993)
Zlatý klinec (1995)
Cena časopisu Spolku slovenských spisovatelů Literárny týždenník (1997)
Cresta International Advertising Award (New York, USA, 1998)
Literární cena Všeobecné úvěrové banky (1999)
Prémie Spolku slovenských spisovatelů (1999)
Literární cena Paula Rusnaka (Pasadena, USA, 2000)
Prémie Spolku slovenských spisovatelů (2000)
Cena ministra kultury Bulharské republiky (2004)
Cena Unie českých spisovatelů (2012)
Pride of the Globe (The World Nation Writers' Union, Kazakhstan, 2017)

Rodina
tchyně : Oľga Chodáková, choreografka a televizní režisérka
tchán MUDr. Ivan Chodák, sportovec a lékař
manželka Mgr. art. Oľga Janíková, televizní a rozhlasová režisérka
švagr prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., chemik

Externí odkazy
Seznam děl (https://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=ola2002150842+or+wkw=ola200215084
2&func=find-c&local_base=skc) v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je
Pavol Janík
Autorská stránka (http://pavoljanik.sk)
Literárne informačné centrum (https://www.litcentrum.sk/autor/pavol-janik)
Penniless Press (http://pavoljanik.sk/lit/Janik_Basne_EN.pdf)
Osobnosti.sk (http://www.osobnost.sk/index.php?os=zivotopis&ID=663)
Writers' Club International (https://web.archive.org/web/20160123035112/http://www.writersclubin
ternational.com/slovakia/janik_pavol.htm)
Slovak Drama in Translation (http://www.theatre.sk/slovakdrama/j/janik-pavol.html)
PEN Dialogue (http://pavoljanik.sk/lit/2012_Janik_PEN)
PEN International (http://diversity.org.mk/avtori/pavol-janik-en/?lang=en)
Open Library, USA (https://openlibrary.org/authors/OL283941A/Pavol_Janík)
Toronto Slavic Quarterly (http://sites.utoronto.ca/tsq/09/janik09.shtml)
Mecenat i mir (http://www.mecenat-and-world.ru/29-32/shvedova3.htm)
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THE LONDON MAGAZINE (http://www.thelondonmagazine.org/article/the-moment-before-touch/)
STAND Magazine (http://www.people.vcu.edu/~dlatane/stand-maga/V_13(2)/contents_13(2).html)
Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavol_Janík&oldid=18207455“

Stránka byla naposledy editována 1. 3. 2020 v 13:38.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.
Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
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