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Zamarovský v Bratislave! 

(spomienkový večer k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského) 
 

(Bratislava, 6.2.2019) V roku 2019 si pripomenieme 100. výročie narodenia Vojtecha 

Zamarovského - spisovateľa literatúry faktu, vytrvalého popularizátora staroveku a tvorcu 

televíznych dokumentov o starovekých dejinách sveta. 

 

Nadácia Aigyptos v spolupráci s Klubom priateľov Vojtecha Zamarovského a Múzeom mesta 

Bratislavy si toto výročie pripomenie spomienkovým večerom „Svety Vojtecha 

Zamarovského“. Počas diskusného večera moderovaného Táňou Kusou, si budú jeho 

osobnosť pripomínať hostia - syn Peter Zamarovský, priatelia, pamätníci a všetci, ktorí majú 

radi dielo Vojtecha Zamarovského. Rozprávaním, spomienkami a úryvkami z jeho kníh v 

podaní herca Petra Sklára vzdajú hold osobnosti, ktorá dokázala pripútať niekoľko generácií 

slovenských čitateľov k antike a inšpirovať mnohých dnešných vedcov i laikov k láske k 

starovekému Egyptu, Grécku, Rímu, Mezopotámii a aj ďalším antickým kultúram. 

 

Spomienkový večer sa uskutoční 15. februára 2019 so začiatkom o 17:30 hod vo Faustovej 

sieni Múzea mesta Bratislavy. Bude zároveň úvodným podujatím tohtoročného 

prednáškového cyklu „Výpravy do starovekého Egypta“, ktorý Nadácia Aigyptos organizuje 

už ôsmy rok v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Ústavom orientalistiky Slovenskej 

akadémie vied.  

Celý prednáškový cyklus bude v roku 2019 venovaný 100. výročiu narodenia Vojtecha 

Zamarovského. Podrobný program a informácie k jednotlivým prednáškam a prednášajúcim 

sú dostupné aj na stránke Nadácie Aigyptos: www.aigyptos.sk. 

 

JUDr. Vojtech Zamarovský (5.10.1919, Trenčín – 26.7.2006, Praha) bol autorom literatúry 

faktu, prekladateľom ale najmä neúnavným popularizátorom histórie a archeológie. Bol 

mailto:aigyptos@aigyptos.sk
http://www.aigyptos.sk/
http://www.aigyptos.sk/


 

Šafárikova 63, 951 97 Žitavany, aigyptos@aigyptos.sk, www.aigyptos.sk 

IČO: 35591064, číslo účtu: 2624793706/1100 Tatra banka, a. s. 

 

spolutvorcom mnohých televíznych dokumentov o starovekej histórii. Pochádzal zo starej 

zemianskej rodiny Zamaróczy, pôvodom zo Zamaroviec pri Trenčíne. Vyštudoval právnickú 

fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (promócia v roku 1943), zároveň aj Vysokú školu 

obchodnú v Bratislave a Prahe. Od roku 1956 sa venoval najmä prekladateľstvu, písaniu 

vlastných kníh a tvorbe televíznych dokumentov. Je nositeľom čestného uznania Veľvyslanec 

helenizmu, štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky Rad Ľudovíta Štúra I. a II. triedy. Od 

roku 2000 udeľuje Klub spisovateľov literatúry faktu Cenu Vojtecha Zamarovského. 

 


