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O knihách 
 

„Mám rada knižky, kde je hlavná hrdinka 

trochu strelená, kde sa uškŕňam, smejem 

a vzápätí mi dôjde, že to vlastne vôbec nie 

je smiešne. Hanka má dar skladať slová 

a vety tak, že hoci píše o vážnych veciach, 

človek má pocit, že nie je nič jednoduchšie 

a zábavnejšie, ako motať sa vo vzťahoch 

s ľuďmi okolo seba. Aj s tými najbližšími. 

“ 
Eva Urbaníková, spisovateľka                     

 
LASICOVÁ, Hana, 2012. Diagnóza: Rodina. 

Bratislava: Evitapress. ISBN 978-80-89452-51-4. 
 

 
„Spomínam na Paríž/a nikdá som tam 

nebou,“ spieva náš rodák. Hana Lasicová 

v Paríži bola. Navyše má veľký dar – vidí 

vtipne, čiže presne. Vie, že humor veci 

nezľahčuje, ale prehlbuje. 

V knižke Pravdivý príbeh lži nám ponúka 

svoj bystrý pohľad na Paríž a jej 

obyvateľov, ale najmä na seba. Na svoje 

sny, túžby a lásky. Vychutnávajme tento 

pohľad. Ako som už spomenul, Hana 

Lasicová VIDÍ vtipne, čiže presne.  

Preto jej výbornej knižke nehovorím 

Zbohom, ale DOVIDENIA.“ 
Tomáš Janovic, spisovateľ 

 
LASICOVÁ, Hana, 2010. Pravdivý príbeh lži. 

Bratislava: Evitapress. ISBN 978-80-89452-10-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvorba 
 

Sedím si v Manchestri na kameni 
a je mi...? / Hana Lasicová.  – 1. vyd. 
– Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 
2005. - 85 s.  
ISBN 80-89092-24-1 
 

...je zbierkou poviedok inšpirovaných jej 
štúdijným pobytom v anglickom 
Manchestri... 
 
 

  

  

  

 

Pravdivý príbeh lži / Hana 
Lasicová. – 1. vyd. – Bratislava: 
Evitapress, 2010. - 255 s. 
ISBN 978-80-89452-10-1 
Vyšla aj v češtine pod názvom 
Pravdivý příběh lži – 1. vyd. – Praha: 
Motto, 2011. – 262 s. 
 
Zvláštny príbeh mladej ženy, ktorá sa stane 

väzňom vlastných predstáv o živote. Koho klame, 

keď sa snaží napĺňať očakávania a rešpektovať 

konvencie? Čo je pravda a čo je lož? 

 
 

Diagnóza: Rodina / Hana Lasicová. – 
1. vyd. – Bratislava: Evitapress,  
2012. – 310 s.  
ISBN 978-80-89452-51-4 
Vyšla aj v češtine pod názvom 
O dcerách a milenkách – 1. vyd. – 
Praha: Motto, 2013. – 288 s. 
 
Irma má problém. Presnejšie povedané, myslí si, 

že má problém - v živote jej otca v dôchodkovom 

veku sa objaví milenka. Príliš mladá milenka a 

navyše zo „Sovietskeho zväzu“, a to sú len prvé 

dve skutočnosti, ktoré Irme na tomto 

prazvláštnom vzťahu nesedia.... 

Vtipný „rodinný“ príbeh s takmer kriminálnou 

zápletkou a nečakanou pointou. 
  

 

 

 

Slúžka / Hana Lasicová. – 1. vyd. – 

Bratislava: Evitapress, 2013. – 231 

s. 

ISBN 978-80-89452-69-9 
 

Autorka tentokrát prináša príbeh, ktorý sa 

odohráva v období rozpadu rakúsko-uhorskej 

monarchie. V tom čase odchádzalo množstvo 

mladých dievčat (často nedobrovoľne) do Viedne, 

medzi nimi aj Anka, nemanželské, všetkými 

odstrkované dievča z Banskej Štiavnice, ktoré 

začne slúžiť ako pomocnica vo vysokopostavenej 

viedenskej rodine.  

 

Všetko o mojom otcovi / Hana 

Lasicová. – 1. vyd. – Bratislava: 

Evitapress, 2014. – 142 s. 

ISBN 978-80-89452-96-5 
 

100+ odpovedí Milana Lasicu na otázky, ktoré mu 
nikto predtým nepoložil. 

Jedinečná, unikátna príležitosť spoznať Milana 

Lasicu aj inak, ako doteraz. V rozhovoroch so 

svojou dcérou rozpráva o svojom detstve, o 

svojej puberte, o vzťahoch so ženami, o svojom 

manželstve, o sebe ako o otcovi, o ženách, o 

emancipácii, o rodine. 
  

 

 

 

 

 

 

 


