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Lenka Podhradská 
  
 
 
 
 
 
 
sa narodila 15. júla 1987 v Nitre  ako jediné dieťa. Jej život od najútlejšieho detstva 
poznamenalo závažné ochorenie – detská mozgová obrna. Hoci bola Lenka 
Podhradská od narodenia odkázaná na pomoc rodičov a iných ľudí, postupne sa 
naučila prijímať  každý deň ako dar a neťažkala si na svoj osud. Nebolo to ľahké, ale 
nevzdala sa a stala sa neúnavnou nositeľkou lásky, priateľstva, trpezlivosti, pevnej 
vôle a čistého srdca.   
Svoj vnútorný svet zobrazuje v detsky priezračnej poézii s takmer pravidelnými 
rýmami. V jej básničkách čitateľ nenájde osobné utrpenie, smútok či rezignáciu, aj 
keď  dôvodov by autorka mohla mať viac než dosť. 
Lenka Podhradská je spoločenská, má rada priateľov a rada číta knihy. Básne píše od 
roku 2000. Rozpráva v nich o priateľstve, obyčajnom živote a udalostiach, ktoré jej 
život sprevádzajú. 
 
 

Dielo: 
 
Vydala  5 útlych básnických zbierok: 
Básne pre teba i pre mňa, Nitra, 2002 
Básne pre potešenie, Nitra, 2004 
Poetický svet, Nitra, 2007 
Poetické vyznanie, Nitra, Čakanka, 2012, 
Motýlie krídla, Nitra, 2017  
 

 



Ocenenia 
 
Viackrát sa zapojila  do súťaže o Literárnu cenu Čakanky a jej básnické snaženie bolo 
ocenené: 
 
Cena poroty: 2012 
Cena správnej rady Čakanky: 2014, 2016  
Cena za tvorbu pre deti: 2015 
Literárna galéria Čakanky, 2018 
 
 

Z tvorby 
 
Pre Lenku Podhradskú je príznačná jednoduchosť, priamočiarosť 
autorskej výpovede a zobrazovanie „maličkostí“ obyčajného života 
 
 
Štipka šťastia 
 
Blúdim poľom, blúdim lesom. 
Zatúlala som sa? 
Kde som? 
Všade tma, 
blíži sa noc, 
čo mám robiť? 
Príde mi niekto na pomoc? 
Sedím sama na pníčku  
a mám smutnú dušičku. 
Onedlho mi už smutno nebolo 
Starček a starenka kráčali okolo. 
Videli ma na lavičke posedávať 
Hneď sa mi začali prihovárať. 
Aké milé stvorenie tu sedí. 
Dievčinka, vrav, ako ti pomôcť máme? 
Ochotne ti u nás nocľah a jedlo dáme. 
Tak som sa s nimi šupky –hupky 
vybrala do chalúpky. 
Bolo nám dobre ako v raji, 
o všeličom sme sa zhovárali. 



Keď sa slnko vyškrabalo na nebo, 
poďakovala som sa vrelo. 
Milý starček a starenka, 
patrí vám moja vďaka veľká, 
za všetko, čo ste pre mňa urobil, 
navždy ste sa mi do srdca vryli. 
Vrátim sa domov k rodinke, 
všetkým rozpoviem dobrodružstvo veľké. 
Domov sa mi veselo kráča, 
Pri starčekovi a starenke 
som šťastie našla. 
 
 


