
Životopis 
  

Prozaik Jozef Žarnay je priekopníkom 

detskej vedeckej fantastiky 

v slovenskej literatúre. Narodil sa  14. 

februára 1944 v Humennom. Detstvo 

prežil v Michalovciach. Ako 14-ročný sa 

s rodičmi presťahoval do Prešova, kde 

žije dodnes. 

Študoval na prešovskom gymnázium. Po 

maturite pokračoval v štúdiu na 

Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.  

Pracoval ako učiteľ v Kluknave, 

Radaticiach a v Prešove. Od roku 2006 

je na dôchodku. 

V roku 1986 mu slovenské sci-fi kluby 

udelili čestný titul SFDr. (Science-

fiction doktor). V roku 1992 získal za 

román Časolet Cenu detskej radosti 

a o rok neskôr Európsku cenu SF 

(Eurocon-stretnutie priaznivcov SF). 
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Tvorba Jozefa Žarnaya 

„Literárna a publicistická tvorba Jozefa 

Žarnaya je venovaná fantastike a vedeckej 

fantastike. Po časopiseckých začiatkoch 

debutoval románom Tajomstvo Dračej steny 

(1973), po ktorom vydal jeho voľné 

pokračovanie Prekliata planéta (1977). 

Hrdinami románov sú chlapci, ktorí sa 

náhodne objaveným vesmírnym korábom 

dostanú na inú planétu, prekonajú rozličné 

nebezpečenstvá a nástrahy a napokon 

zachránia jej obyvateľov pred katastrofou. 

Za príbehmi cítiť serióznu technickú 

prípravu a znalosť stavebných zákonitostí 

žánrov sci-fi. V popredí je dobrodružná 

akčnosť deja a modelovanie bizarného 

prostredia cudzích planét i technického 

vybavenia vesmírnych lodí. 
K dobrodružnej fantastike patrí aj próza 

Kolumbovia zo základne Ganymedes (1983). 

Medzihviezdna loď na ceste po vesmíre 

narazí na neznámu civilizáciu a zachráni ju 

pred jadrovou katastrofou. Aj v tomto 

prípade celú zodpovednosť nesie skupina 

detí odkázaná sama na seba. Akcie detí sú 

nadľahčené humorom, vzájomným 

prekáraním. Problematickými miestami jeho 

prózy sú stavba dialógu a motivácia 

sujetových sekvencií, detských čitateľov 

však priťahuje zobrazením priateľstva 

a nekomplikovane nastoleným humánnym 

posolstvom. 

V próze Časolet (1991) sa príbeh viaže na 

 
 

    

zápas skupiny chlapcov o záchranu ihriska, 

pričom im pomáha chlapec z 23. storočia – 

cestovateľ vesmírom. Konfrontácia 

technických úspechov vesmírnej civilizácie 

so životom na Zemi vyúsťuje do 

spochybnenia všemocnosti techniky 

a potvrdenia potreby jej uváženého 

využívania. Základom akčného príbehu je 

v prvom prípade práca s kategóriou času. 

Žarnayovi hrdinovia sa na časovej osi môžu 

pohybovať neobmedzene, môžu manipulovať 

s historickými postavami a presúvať ich do 

iného storočia. Tak ako v ostatných aj 

v tejto próze je ambíciou autora deti 

predovšetkým nenáročne zabávať a popri 

tom im sprostredkovať lineárne podané 

poznanie. 

J. Žarnay sa venuje aj historiografii 

slovenskej i svetovej vedeckej fantastiky, 

o ktorej publikoval cykly rozsiahlejších 

štúdií (Potulky po svete fantázie, Mladé 

rozlety 1991, Prechádzky staršou 

slovenskou fantastikou, Slovenské pohľady 

1996, 1997) a relácií v Slovenskom rozhlase. 

Je autorom scenára k filmu Tretí šarkan 

(1984).“ Film zožal veľký úspech, v roku 

1985 získal Cenu Českej mierovej rady, v 

roku 1987 uznanie poroty a Cenu detského 

publika na 1. medzinárodnej prehliadke 

filmov pre deti a mládež v Buenos Aires. a o 

rok neskôr získal osobitné odporúčanie 

poroty na 8. medzinárodnom festivale v 

Adelaide 1988. 

(Slovník slovenských spisovateľov pre deti 

a mládež) 

Napísali o autorovi a jeho 

tvorbe 

Ľachovičová, Mária  

Vo svete fantastiky s Jozefom Žarnayom / 

Mária Ľachovičová, Natália Šoltisová.- In: 

Knihovník .- Roč. 26, č. 1 (2004), s. 9-10. 

http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihov

nik/2004_01/09.pdf 

 

Babicová, Zuzana,  

Jozef Žarnay / [zostavila: Zuzana Babicová, 

Terézia Hajduková.- Košice : Knižnica pre 

mládež mesta Košíc, 2004. 

 

Stanislavová, Zuzana 

Priestorom spoločenskej prózy pre deti 

a mládež.- Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 

1995.- 98 s.- ISBN 80-88697-15-8. 

 

Ulrichová, Vlasta  

Jozef Žarnay: Časolet / Vlasta Ulrichová.- In:  

Zlatý máj.- Roč. 36, č. 4 (1992), s. 240.  

  

Bžoch, Jozef  

Jozef Žarnay: Kolumbovia zo základne 

Ganymedes / Jozef Bžoch ; Jozef Žarnay.- In:  

Zlatý máj.- Roč. 28, č. 3 (1984), s. 184-185.  

 

Klátik, Zlatko  

Žánrová panoráma najnovšej tvorby / Zlatko 

Klátik.- In: Zlatý máj.- Roč. 28, č. 9 (1984), s. 

523.  

 

Noge, Július,  

Jozef Žarnay: Prekliata planéta / Július Noge.- 

In: Zlatý máj.- Roč. 22, č. 3 (1978), s. 212-213.  

 

         

     

 

http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2004_01/09.pdf
http://www.vkjb.sk/vkjb_zdroje/casopis_knihovnik/2004_01/09.pdf

