
 

 
 

 
Tatra banka  

v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou LCA 
Vás srdečne pozýva na besedu o súčasnej literatúre, 

 o jej čítaní a tvorbe, na ktorej sa zúčastnia  
 

spisovateľ a publicista 

Balla 
 

a vydavateľ pôvodnej literárnej tvorby 

Koloman Kertész Bagala 
 

Podujatie v rámci projektu 100 kníh Tatra banky 
sa uskutoční v pondelok 14. mája 2007 o 9.30 hodine 

v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove. 
 

Knižný dar odovzdá Ing. Jozef Urban, 
riaditeľ pobočky Tatra banky v Prešove. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Balla sa narodil 8. mája 1967 v Nových Zámkoch. Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1990), odvtedy 

pracuje na Okresnom úrade v Nových Zámkoch. Poviedky začal uverejňovať od r. 1992 , knižne debutoval zbierkou 

poviedok Leptokaria (1996), za ktorú získal Cenu Ivana Kraska. Základným a prakticky nemenným stavom postáv 

Ballových poviedok je osamelosť, ktorá sa nestráca dokonca ani vo vzťahu muža a ženy. Mení sa len na tzv. 

„dvojosamelosť“. Postavy sa prejavujú najmä ako kruté, nenávistné indivíduá, ktoré však svojím konaním 

prezrádzajú zároveň túžbu intenzívne a poctivo žiť, odolať banalite každodenného prežívania. Vo svojej druhej knihe 

Outsideria (1997) sa pokúsil spojiť pôvodne samostatné poviedky do románového celku. V roku 2000 vydal zbierku 

krátkych próz Gravidita, v roku 2001 Tichý kút a v roku 2003 Unglik. Jeho najnovšia kniha má názov De la Cruz 

(2005), a bola nominovaná do finále literárnej ceny Anasoft litera. Výber z Ballovej poviedkovej tvorby vyšiel v 

maďarčine a češtine, v roku 2008 vyjde v prestížnom poľskom vydavateľstve Pogranicze. Časopisecky a v antológiách 

publikoval v Čechách, Maďarsku, Polsku, Slovinsku, Rakúsku a Nemecku. 

 (Informácie na www.LCA.sk/blox/cms/autori/balla) 

 

Koloman Kertész Bagala (*18.4.1964 v Leviciach) je riaditeľ knižného vydavateľstva LCA a Literárnej a kultúrnej 

agentúry LCA. Venuje sa výhradne pôvodnej slovenskej tvorbe, od roku 1991 vydal viac ako 250 kníh a zorganizoval 

vyše 600 literárnych podujatí (medzi najznámejšie patrí cyklus scénických čítaní Literárne soirée a festival Literárny 

cirkus). Od roku 1996 vyhlasuje literárnu súťaž POVIEDKA (prebieha 11 ročník) a vlani úspešne zrealizoval 

literárny súbeh ROMÁN 2006. Je moderátorom literárnej besedy 100 kníh Tatra banky. 

 (Informácie na http://www.LCA.sk, www.poviedka.sk a www.roman2006.sk) 
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