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Historickú zbierku detskej literatúry začala Knižnica pre 

mládež mesta Košice budovať v 80-tych rokoch a od r. 2001 ju 
doplňuje iba o pôvodnú slovenskú tvorbu pre deti a mládež. 

Táto práca je pomerne náročná hlavne z finančného hľadiska, 

ale aj z dôvodu, že pôvodná slovenská tvorba dnes vychádza v 

množstve vydavateľstiev, často v minimálnych nákladoch alebo 

vlastným nákladom autora a v mnohých prípadoch je priam 

nemožné sa dostať aspoň k jednému výtlačku. O mnohých 

dielach sme sa dozvedali iba z tlače, prípadne z internetových 

zdrojov. Keď sme sa aj dostali k jednotlivým dielam, neboli v 

dostačujúcom množstve, aby sme ich mohli sprístupniť 

okamžite čitateľovi, ktorý o nich požiada.  

To sú niektoré dôvody, ktoré nás viedli k vydávaniu 

bibliografie pod názvom Pôvodná slovenská tvorba pre deti 

a mládež za rok 2017.  Prvá bibliografia vyšla za rok 1990. Od 

tohto roku sa snažíme každý rok zmapovať maximálne 

množstvo pôvodnej slovenskej literatúry, určenej mladým 

čitateľom. Zameriavame sa na prvé vydania, hlavne aby 
nedochádzalo k duplicite záznamov. 

Bibliografické záznamy sú usporiadané abecedne podľa 

autora, resp. názvu. Všetky záznamy dopĺňa krátka anotácia.  
Bibliografiu dopĺňajú registre – autorský, ktorý zahŕňa 

všetkých pôvodcov diela  – spisovateľov, ilustrátorov, editorov, 
prípadne prekladateľov; názvový a predmetový. Heslá sú 

zoradené abecedne a každé heslo má pripojené číslo 

záznamu, na ktorý odkazuje. 
Bibliografia Pôvodná slovenská tvorba pre deti 

a mládež za rok 2017  je  určená predovšetkým pracovníkom 

s detskou knihou, aby im pomohla sa orientovať v knižnej 

produkcii za ten–ktorý rok.  
 

Zostavovateľka 
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PÔVODNÁ SLOVENSKÁ TVORBA                             

PRE DETI A MLÁDEŽ ZA ROK 2017 

1.BAGÍNOVÁ, Marcela 
Rodina: úlohy a básničky pre šikovné detičky / Marcela 

Bagínová ; ilust. Veronika Renčková. – 
1. vyd. – Bratislava : JELEN DRUMS, 
2017. – 64 s. 
ISBN 978-80-971478-3-9 (viaz.) 
– poézia – mladší školský vek   
Krásny príbeh o Fíhe, ktorá hľadala 
rodinu, a v nej potom zažívala rôzne  
pre škriatkov nezvyčajné dobrodružstvá 
– upratovanie domčeka, nakupovanie, 
výlety, návštevu divadla. Veršovaný 
príbeh upúta a pobaví naviac ešte pracovnými úlohami, ktoré 
deti spolu s rodičmi pri každom príbehu musia riešiť: vyfarbovať 
obrázky farbičkami a tiež ich dokresľovať podľa vlastnej tvorivej 
fantázie, hľadať hrnčeky na poličkách a spočítať ich, hádať 
povolania, spájať súvisiace obrázky čiarami, premýšľať 
a rozprávať.  
 
 

2. BALUCHOVÁ, Katarína 
Kapitán Padák & Pašerácka spojka / 
Katarína ; ilust. Ondrej Sova. – 1. vyd. – 
Bratislava : Plutošop, 2017. – 144 s.  
ISBN 978-80-9721-303-9 (viaz.) 
– dobrodružné romány – príbehy pre deti – 
mladší školský vek  
Pokračovanie dobrodružstiev Kapitána 
Padáka, ktoré sa tentokrát týka nielen 
dopravných lietadiel, ale aj letcov zvieracej 

ríše. V jedno novembrové ráno sa však náš knižný hrdina stane 
nedobrovoľne súčasťou pašeráckej spojky! Čo sa stane? Ako 
si náš hlavný hrdina, sympatický pilot Boeingu 737, poradí? 
Ponorte sa do dobrodružstiev tohto dobrodružného príbehu 
a povedzte sami. 
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3. BELAN, Július 
Daj gól, Carlos! / Július Belan ;  ilust. Lea 
Tomeková. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2017. 
– 292 s. 
ISBN 978-80-556-3094-6 (brož.) 
– príbehy o deťoch – dobrodružné romány – 
starší školský vek 

Mladý futbalista sa opäť vracia na ihrisko. Na pláži zachráni 

topiaceho sa človeka, z ktorého sa vykľuje majiteľ futbalovej 

akadémie. Ponúkne mu miesto a Carlos sa ocitá vo svete 

veľkého futbalu. Po návrate z majstrovstiev zarezáva 

v akadémii a čaká ho prvá sezóna. Musí si vybojovať miesto 
v tíme a v hre  budú aj dievčatá.  
 
4. BELAN, Július 
Tajomný prípad agenta Bananyho / Július 

Belan ; ilust. Mišo Uhrín. – 1. vyd- Košice: 

Taktik, 2017. – 69 s. 
ISBN 978-80-8180-063-4 (viaz.) 
– autorské rozprávky – detektívne príbehy –

mladší školský vek  
Agent Banany patrí k najlepším agentom v krajine, preto dostal 

lákavú ponuku pracovať pre tajnú organizáciu. Má to však jeden 

háčik. Bude sa musieť podrobiť špeciálnym skúškam, ktoré 

rozhodnú o jeho ďalšej kariére. Počas plavby do tréningového 

centra sa bez stopy stratí jeden z pasažierov!  
 

5. BIELIKOVÁ, Marcela 
V záhrade a ďalšie príbehy / Marcela 

Bieliková ; ilust. Darina Krygielová. – 1. vyd. 
– Vrútky: Advent-Orion s. r. o., 2017. – 188 
s. ISBN 978-80-8071-200-6 
– príbehy o deťoch – naratívne príbehy – 
mladší školský vek  
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Deti, viete, ako sa pečie chlebík? Možno áno, no najdôležitejšiu 

prísadu do každého chlebíka vám prezradí až Tánička v jednom 

z príbehov tejto knižky. A jej kamaráti vám zas ukážu, ako sa 

podeliť, nebáť, ísť príkladom druhým alebo ako sa zachovať 

skutočne kamarátsky. 
 
 

6. BRAT, Roman  
Rozprávka o veštcovi a starej krivde / 
Roman Brat ; ilust. Bystrík Vančo. – 1. vyd. 
– Bratislava: Albatros, 2017. – 87 s.  
ISBN 978-80-566-0177-8 (viaz.) 
– rozprávky – mladší školský vek  
Janko nadobudne dar veštiť a pomáhať 

ľuďom. Veštby však nevoňajú každému.  
Čo jednému prospieva, inému škodí. 

Jankove proroctvá totiž odhaľujú aj nepoctivé a nečestné 

úmysly zloduchov, ktorí si na pomoc proti nemu zavolajú 

nadprirodzené bytosti. Jankovými spojencami v boji so zlom sú 

plamienky, vľúdne a nežné bytosti, túžiace po láske  
a porozumení. A do jednej z nich sa veštec zaľúbi. Čo mu tento 

cit prinesie? Záhubu, alebo šťastie?  
 
 
7. BRČÁK, Milan  
Amééérika: O Apačovi a jeho bystrom 
kamarátovi žrebčekovi Čaptavé kopýtko / 
Milan Brčák ; ilustrácie Dana Krsková 

Dolníková. – 1. vyd. – Martin: Mediage, 
s. r. o., 2017. - 116 s. 
ISBN 978-80-972383-2-2 (viaz.) 
– rozprávky – príbehy o zvieratkách – mladší školský vek  
Nevšedný príbeh i veselé obrázky na 116 stranách prináša 

druhý príbeh zo série 6 detských kníh. Príbeh je o detských 

i zvieracích hrdinoch všetkých kontinentov našej zemegule, 
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ktorý ponúka americké dobrodružstvá Apačka a jeho priateľov 

žrebčeka Čaptavé kopýtko, poletušky Pšuff, Skunka Punka, 

leňocha Šuchtaja a ďalších zvieratiek Severnej a Južnej 

Ameriky.  
 
 
8. BRIX, Stela 
V zajatí ilúzií / Stela Brix. – 1. vyd. – Košice: 

Equilibria, 2017. – 412 s. 
ISBN 978-80-8143-207-1 (brož.)  
 – slovenská literatúra – dobrodružné romány – 
starší školský vek  
Záverečný diel série dobrodružných románov 

pre deti od najmladšej slovenskej spisovateľky Stely Brix. 

V pôvabnom zasneženom údolí stojí na okraji útesu dom, kde 

bývajú výstrední umelci Dina, Alica a Rolf. Ich príbeh sa začína 

jednou zhrdzavenou bránkou. V ich príbehu však nič nie je tak, 

ako sa na prvý pohľad zdá. 
 
 

9. CSONTOSOVÁ, Zuzana 
Jakub a čarovná kolobežka / Zuzana 
Csontosová ; ilust. Ľuboslav Paľo. – 1. vyd. 
– Bratislava: Albastros, 2017. – 93 s.  
ISBN 978-80-566-0183-9 (viaz.) 
– autorské rozprávky – fantazijné romány – 
príbehy o deťoch – mladší školský vek  
Jakub často býva sám. Žije len so svojím 

otcom, nemá žiadnych súrodencov. Jedného 

dňa sa však všetko zmení. Nájde medzi smetiakmi starú 

červenú kolobežku. Vezme si ju domov a opraví si ju. A čuduj 

sa svete – kolobežka sa k nemu prihovorí! 
A nielen to. Stanú sa  úžasné veci a Jakub zažije neuveriteľné 

dobrodružstvá. Vďaka kolobežke cestuje po celom svete a ráno 

si opäť sadá s úsmevom raňajkovať doma v kuchyni. 
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10. ČOBEJ, Alojz 
Abeceda spať mi nedá / Alojz Čobej ; 

ilust. Milada Kudrnová. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Fortuna Libri, 2017. – 39 s. 
ISBN 978-80-8142-664-3 (viaz.) 
‒ básničky – abeceda – predškolský vek – 
mladší školský vek 

K dospelosti všetky cesty vedú 
Cez školu a prvú abecedu. 
Jedni si ju prejdú ľahko sami, 
Iní ťažko aj so škrabancami. 
Kto neverí, nech to s nami skúsi: 
A uverí, či sa ľahko nedá 
Na detskú hru zmeniť abeceda. 
 
 

11. ČULMANOVÁ, Beatrica 
Dobrodružstvá ducha Fridolína / Beatrica Čulmanová ; 

ilustrácie Anna Gajová. - 1. vyd. -   Košice: Taktik. 2017. – 77 
s. 
ISBN 978-80-8180-069-6 (viaz.)  
– dobrodružné príbehy – mladší 

školský vek   
Malý nezbedník Fridolín je duch. Býva 

v starobylom hrade s ockom Hugom  
a mamkou Margarétkou. Zoznámi sa  
s ducholienkou Leontínkou, ba  
i s bludným duchom Bonifácom. Objaví 

tajomný poklad, zažije pravé Vianoce  
a veľa ďalších dobrodružstiev. 
 
 
 
 



 
 

9 
 

 
12. ČULMANOVÁ, Beatrica 
Slovenské povesti o strašidlách / Beatrica 
Čulmanová ; ilust. Svetozár Košický. - 1. 
vyd. - Bratislava: IKAR, s. r. o. 2017. - 312 s. 
ISBN 978-80-551-5270-7 (viaz.) 
– slovenské povesti – regionálne povesti – 
povestí o hradoch – povesti o kaštieľoch – 
strašidlá – mladší školský vek – starší 

školský vek  
Slovenské povesti o strašidlách si po rokoch našli svoje miesto 

medzi literatúrou pre deti a mládež. Poodhalia vám rúško 

dávnej minulosti, osudy bohatých i biednych, aj tajomný svet 
zakliatych panien, bosoriek, vodníkov, čertov a ďalších 

prízrakov. Dodnes strážia poklady v tajných chodbách, 

štrngocú kľúčmi, za splnu príšerne kvília alebo vám fúknu  
do tváre mŕtvolný chlad, z ktorého mrazí a vlasy vstávajú 

dupkom...  
 
 
13. DEMOVIČOVÁ, Silvia 
Dievča iného chlapca / Silvia Demovičová ; 

grafická úprava Kinga Václavová. – 1. vyd. 
– Bratislava: Verbarium, 2017. – 227 s. 
ISBN 978-80-89612-84-0 (viaz.) 
– dievčenské romány –  starší školský vek 

– mládež 
Táňa sa vracia po prázdninách do mesta. 
Verí, že letná láska s Alexom im vydrží. 

Podľa plánu by sa mali vídať každý víkend. Alexovo štúdium je 

náročné a aj Táňa sa musí pripravovať na maturitu. Všetko sa 

začína komplikovať, keď do triedy pribudne nový spolužiak. 
S kým bude tancovať na plese? Má naň pozvať oboch rodičov? 

Čo urobí s tajomstvom, ktoré odhalila v listoch na starej povale?  
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14. DITTELOVÁ, Gabriela 
Letí, letí, všetko letí / Gabriela Dittelová ; 

ilust. Zuzana Lipnická. – 1. vyd. – 
Bratislava: Trio Publishing, 2017. – Nestr. 
ISBN 978-80-8170-035-4 (viaz.) 
‒ poézia pre deti – predškolský vek – 
mladší školský vek 

Knižka plná básničiek o čase, počasí a o striedaní ročných 

období. Malí čitatelia sa dozvedia, koľko topánok treba na rok, 

kto ich v noci stráži, kam odletia lastovičky, kto je Pampuliak  
a ešte oveľa viac. 
 
 
15. DŽADOŇ, Zbyňo 
Lara a nebo / Zbyňo Džadoň ; ilust. Jana Kalixová. –  1. vyd. – 
Prešov: Slniečkovo, 2017. – 84 s. 
ISBN 978-80-89314-36-2 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – piesňové texty – mladší školský vek 
V knihe sa stretnete s päťročnou Larou a jej strýkom. Spolu  
s nimi zažijet výlet ku schodom nad dedinou s písmenom, 

popasujete sa s vetrom aj strachom a porozprávate si pri tom 

množstvo rozprávkových príbehov a budete si želať spokojný 

svet, kde spolu žijú balóny a kaktusy. Príbeh o strachu a jeho 

prekonávaní, ale aj o nebi, ktoré 

neodpovedá a o krásnom výhľade 

z veže. Súčasťou knihy je aj CD  
s pesničkami o Noci, o Vetre,  
o Katke, ktorá račkuje a ďalšie. 

Zimné ilustrácie slovenskej 

výtvarníčky Jany Kalixovej robia 

knihu rozprávkovo – zasnenú. 
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16. ĎURIČOVÁ, Ivona 
Zvieratká z abecedy / Ivona Ďuričová ; 

ilust. Adrián Macho. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2017. – 59 s. 
ISBN 978-80-551-5151-9 (viaz.) 
‒ básničky o zvieratkách – hádanky – 
mladší školský vek 

V knižke plnej veselých básničiek sa deti zoznámia 

s pruhovanou zebrou, s barančekom Neposedkom aj  
so žirafiačikom, čo ľúbi čokoládu. Na konci knižky sa všetky 

zvieratká ukryli do hádaniek. 
 
17. ELEKOVÁ, Elena 
Môj brat nemá brata / Elena Eleková ; 

ilust. Martina Matlovičová - Králová. - 1. 
vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 

2017. - 64 s.  
ISBN 978-80-89092-82-6 (viaz.) 
– príbehy o deťoch – mladší školský vek   
Príjemný humor a svieži dej na seba 
nadväzujúcich príbehov hovorí aj  
o vážnych problémoch ako sú vzťahy medzi súrodencami, 

rodičmi a deťmi, porozumení, láske a ochote pomáhať si. 

Rukopis je preplnený množstvom dobrodružstiev Jerguša  
a ostatných vynaliezavých detí. Prináša pozitívne posolstvo 

vedúce k zamysleniu.  
 

18. FELDEK, Ľubomír 
Veľká kniha európskych rozprávok / Ľubomír 

Feldek ; ilust. Miroslav Cipár. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Hlbiny, 2017. – 159 s. 
ISBN 978-80-89743-22-3 (viaz.) 
‒ európske rozprávky – mladší školský vek 
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Ľubomír Feldek sa pri ich písaní nechal inšpirovať nielen 

folklórnymi podnetmi rôznych európskych národov, ale aj 

najväčšími európskymi literárnymi géniami, ktorých tvorbu 

prebásnil. Miroslavom Cipárom ilustrovaná rozprávková kniha 

ponúka čitateľovi nielen 26 rozprávok, ale aj krátke medailóny 

o každom autorovi doplnené kresbami portrétov jednotlivých 

spisovateľov. 
 
19. FISCHER, Michal 
Eli v Afrike / Michal Fischer ; ilust. Martina 
Blaščáková, Martin Kudla. – 1. vyd. – 
Vrútky: Advent-Orion, 2017. – 91 s.  
ISBN 978-80-8071-198-6 (viaz.) 
– príbehy pre deti – príbehy o zvieratkách 
– mladší školský vek  
Sloníča Eli sa najradšej hrá so svojou 

kamarátkou Mimi a chrumká sladké listy. 

Nemá núdzu o dobrodružstvá, ale to najväčšie ho ešte len čaká 

- jeho stádo sa vydá na putovanie za vodou. Cesta je dlhá  
a namáhavá, plná nečakaných zážitkov. Pre Eliho to bude 

nielen veľká zábava, ale predovšetkým škola života.  
 

20. HEVIER, Daniel 
ABeCeDárik / Daniel Hevier ; ilust. 
Magdeléna Gurská. – 1. vyd. – 
Bratislava : Tri Publishing, 2017. – 60 s.  
ISBN 978-80-8170-041-5 (viaz.) 
– abeceda – poézia – mladší školský 

vek   
 
C je citrón napoly. 
Keď ťa hrdlo zabolí,  
daj si citrón celučký.  
Vylieči ťa z horúčky.  
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21. HEVIER, Daniel 
Chymeros. 1. : Stopy vedú do temnoty / 
Fictus Fanulus pod fabulovíziou Daniel 
Hevier. – 1. vyd. – Bratislava: Trio 
Publishing, 2017. – 205 s.  
ISBN 978-80-8170-043-9 (viaz.) 
– fantazijné romány – starší školský vek  
Zabudnúť alebo stratiť svoje meno znamená 

stratiť svoju identitu. Obyčajný dvanásťročný 

chlapec sa za nevysvetliteľných okolností ocitne na neznámom 

mieste v neznámej krajine. Náš hrdina sa dostáva do krajiny 

Pravdozem, kde ho viacerí čudesní obyvatelia nazvú 

čudesníkom. Zisťuje, že byť čudesníkom je jeho jediný 

identifikačný znak v tomto čudnom svete, pretože na svoje 

meno si nevie spomenúť. Na to, aby v tomto svete plnom 

nebezpečenstiev mohol prežiť, nevyhnutne potrebuje získať 

meno. Na ceste za ním musí postupne splniť viacero úloh. 
 
 

22. HLAVATÁ, Dana 
Ako sa Berta a Oskar nezmestili do 
kože / Dana Hlavatá ; ilust. Ľuba 

Suchalová. – 1. Vyd. – Bratislava: 
Fortuna Libri, 2017. – 96 s. 
ISBN 978-80-8142-682-7 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – rozprávky 

o zvieratkách – slušné správanie – 
mladší školský vek 

Ovládate zásady slušného správania? Mačka Berta von der 

Mňáááu a pes Oskar nemajú ani potuchy o tom, čo sa sluší a čo 

nie. Sú blázniví, nevychovaní a občas aj drzí. Nie div, že sa im 

potom prihodia veci, z ktorých im stoja uši, trepú sa chvostíky 

a trasú kožúšky. 
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23. HLAVATÁ, Dana 
Bájky pre všetkých / Dana Hlavatá ; 

ilustr. Barbora Fanková. – 1. vyd. – 
Bratislava : Fortuna Libri, 2017. – 27 s.  
ISBN 978-80-8142-693-3 (viaz.) 
– slovenské rozprávky – bájky – mladší 

školský vek  
Príbehy o zvieratkách sú vlastne príbehmi 

ľudí. Poukazujú na naše nedostatky, učia 

nás, ako sa máme správať nielen k iným, ale aj k sebe, vážiť si 

jeden druhého a pochopiť, že na svete sme aj preto, aby sme 

si navzájom pomáhali a aby sme rodičom i starým rodičom 

dokázali vrátiť lásku, s ktorou nás vychovávali. 
 
 

24. HLAVATÁ, Dana 
Čo si šiši? Príbehy afrických 

zvieratiek / Dana Hlavatá ; ilust. 
Jana Homolová. - 1. vyd. – Ivanka 
pri Dunaji: DAXE, 2017. - 44 s.  
ISBN 978-80-89429-6-9 (viaz.) 
– príbehy o zvieratkách – mladší 

školský vek  
V knižke je pätnásť príbehov 

zvieratiek z ďalekej Afriky, ktoré sú však veľmi blízke našim 

deťom, a hoci v nich autorka pranieruje niektoré negatívne 

ľudské vlastnosti, vyvolávajú úsmev. Deti sa tak nedidakticky 

dozvedia, aké dôsledky môže mať správanie, keď sa 

dopúšťame lží, sme tvrdohlaví, posmievační, odvrávame, 

nemáme úctu k svojim kamarátom, ale ani k starším ľuďom. 
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25. HLUŠÍKOVÁ, Marta 
Len sa teš Pampúch / Marta Hlušíková ; 

ilust. Juraj Martiška. – 1. vyd. – Bratislava: 
Perfekt, 2017. – 71 s. 
ISBN 978-80-8046-866-8 (viaz.) 
– príbehy o deťoch – mladší školský vek 
Keď sa Mišo s Pipom Dlhým Pančuchom 

ocitli v temnej šachte bez pomoci, zistili, kto má v tom prsty: 

Drzý K. P. s mozgom ako orech! Pretože ešte nemali 

skroteného divého psa, aby ich pomstil, chystajú odvetu.  
S pomocou deduľa Vincenta vymyslia smelý plán ojedinelý  
v dejinách vesmíru, prinajmenšom Európy. Tú najsmradľavejšiu 

pomstu, aká sa len v našom meste vyskytla! 
 
 

26. HLUŠÍKOVÁ, Marta 
Žiaden káčer navyše / Marta Hlušíková ; 
ilust. Lucia Žatkuliaková. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Slovart, 2017. – 190 s. 
ISBN 978-80-556-2767-0 (viaz.) 
‒ dievčenské romány – starší školský vek 
Ako ľahko môžeš skĺznuť k povrchnosti? Ako 
ľahko môžeš druhému ublížiť len preto, že je 

iný, pýta sa šestnásťročná Petra. Zmenou 

školy získa nielen nové skúsenosti, ale stretne aj prvú lásku. 

Nakoniec zistí, že nekráčať s davom a počúvať vlastné srdce 

stojí za to. Príbeh je voľným pokračovaním knihy Neznášam, 

keď ma hladkajú po hlave. 
 
 
27. HRONSKÁ, Branislava  
Sníček / Branislava Hronská ; texty piesní Daniel Hevier; ilust.  
Adrián Macho.  – 1. vyd. – Bratislava. IKAR, a.s., 2017. -107 s. 
ISBN 978-80-551-5754-2 (viaz.) 
– rozprávky – texty piesní – mladší školský vek  
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Hugo je sníček. Každý večer, keď deti 

zaspia im vyčaruje sen. Jedného dňa si 

zmyslí, že navštívi svojich kamarátov 

súrodencov Lucku a Damiána, ktorý 

ešte nespia. Deti ho učia, čo sa sluší 

a čo nie. Hugo im na oplátku vysvetlí 

a ukáže, ako fungujú najznámejšie 

hodiny na svete alebo ako žijú rôzne 

zvieratá. Vezme ich do džungle, pod 

morskú hladinu, do vesmíru a tiež  
do snového sveta, kde je všetko možné.     
 
 

28. HRONSKÁ, Branislava 
Ťuki a stratený psík / Branislava 

Hronská ; Grafická úprava a obálka 

Juraj Šramko. – 1. vyd. – Banská 

Bystrica: TBB, a.s., 2017. – 111 s. 
ISBN 978-80-551-5824-2 (viaz.) 
– autorské rozprávky – rozprávky 

o zvieratkách – mladší školský vek  
Bol krásny slnečný deň. Slniečko 

svietilo a zohrievalo všetko naokolo. Jediný pohyb robil jemný 

vetrík v korunách stromov. Len Ťuki vymýšľa nové šibalstvá. Je 
to malý kohútik, ktorý má veľa otázok a je zvedavý. Jedného 

dňa nájde psiu búdu prázdnu. Jeho kamarát sa stratil!     
 
 
29.  HUBOČANOVÁ, Emília 
Zvieratká v abecede / Emília Hubočanová ; 

ilust. Agneša Bakardžieva - Hložníková. – 1. 
vyd. – Bratislava: Fortuna Libri, 2017. – 56 s. 
ISBN 978-80-8142-692-6 (viaz.) 
- poézia – mladší školský vek   
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Podobne ako v bájkach, aj v týchto básničkách majú zvieratká, 

či už malé, alebo veľké, vlastnosti nás - ľudí. Veď posúďte sami. 
 
 
30. INŠTITORISOVÁ, Dagmar   
O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčkovi 

Imriškovi a neposednom Dienku / 
Dagmar Inštitorisová ; ilust.  Andrea 
Audy Motloch. – 1. vyd. – Bratislava: 
Asociácia Corpus, 2017. – 73 s.  
ISBN 978-80-972585-0-4 (viaz.)  
– príbehy o zvieratkách – mladší 

školský vek   
Kniha pre najmenšie deti o troch kamarátoch - slimáčikovi, 

trpaslíčkovi a dienku/lopárik, ktorí do svojej partie priberú aj 

slniečko. Na ceste zažijú rôzne dobrodružstvá, ktoré ich 

kamarátstvo ešte upevnia. 
 
 
31. JAKUBIČOVÁ, Viola 
Slovenské povesti z hradov a zámkov II. / Viola Jakubičová ; 

ilust. Drahomír Trsťan. – 1. vyd. – Bratislava: FRAGMENT, 
2017.  – 55 s. 
ISBN 978-80-564-0392-1 (viaz.) 
– povesti – hrady a zámky – mladší školský vek   

Vyberte sa na výlet po Slovensku. 
S touto knihou prejdete od západu až po 

východ. Navštívite 24 hradov, zámkov či 

dokonca aj zrúcanín. Na niektorých 

miestach síce nájdete už len nepatrné 

pozostatky, no stále v nich dýcha 

história a  sú opradené svojimi 

povesťami o láske, nenávisti,  
statočnosti aj zrade.  
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32. JANOVIC, Tomáš 
Dínom – dánom / Tomáš Janovic ; 

ilust. Tomáš Klepoch. – 1. vyd. - 
Bratislava: Literárne informačné 

centrum, 2017. – 55 s.  
ISBN: 978-80-8119-097-1 (viaz.) 
– poézia – rozprávky – mladší školský 

vek  
To najlepšie z tvorby Tomáša Janovica 

pre deti nájdete v knihe Dínom-dánom. 

Retro básne a rozprávky hovoria o tom, 
že fantázia je priestor pre tvorivý dialóg a pre dieťa stále 

najdôležitejšou istotou fungujúca, celistvá a milujúca rodina.  
 
 
33. JAROŠ, Miro   
Do školy sa teším / Miro Jaroš ; ilust. 

Mária Nerádová. – 1. vyd. – Bratislava: 
Ikar – Stonožka, 2017. 30 s.  
ISBN 978-80-551-5380-3 (viaz.) 
– poézia – texty piesní – mladší školský 

vek    
Milí škôlkari, čoskoro pôjdete prvýkrát do školy. Poďte sa 

pozrieť, ako to v nej vyzerá, a zaspievajte si pesničku s Mirom 

Jarošom! 
 
 

34. JOBUS, Branislav 
Žubrienky inštalatérky / Branislav Jobus ; ilust. 
Emília Jesenská. – 1. Vyd. – Bratislava: 
Slovart, 2017. – 121 s. 
ISBN 978-80-556-2764-9 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách 

– mladší školský vek 
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V jednej zámočníckej dielni sa vyliahli žubrienky. Všade 

naokolo boli samé stroje a nástroje. Nečudo, že sa začali 

venovať inštalatérstvu. Zmestia sa do každého potrubia, rúry, 

kanála. Všetko opravia a ešte majú čas plniť aj rôzne želania. 
 
 

35. JUNGOVÁ, Ivana 
Legenda o Braslavovi : Z hlasom krahulca, 
kniha druhá / Ivana Jungová ; ilust. Martin 
Schwarz. – 1. vyd. – Bratislava: 
Vydavateľstvo SLOVART, 2017. – 231 s. 
ISBN 978-80-556-3197-4 (viaz.) 
– historické romány – fantazijné romány – 
starší školský vek  
Druhý diel fantazijnej ságy Tiene nad 

Valigradom z obdobia Veľkej Moravy. Knieža Rastislav vyhlásil 

brannú pohotovosť a je pripravený postaviť sa Frankom tvárou 

v tvár. Dúfa však, že mu v boji pomôže bájny bojovník Braslav, 

ktorý kedysi získal od gryfa pazúr nesmrteľnosti a môže 

Veligradu pomôcť. Rodan, Bojan a Žiarovít sa vyberú za ním, 

prejdú cez Lesnú bránu do druhého sveta. Za bránou nájdu 

kahanec, ktorý ich má na ceste sprevádzať svojím svetlom. 
Strach, hnev a pocit neistoty počas cesty však jeho svetlo 

oslabia. Podarí sa im aj bez neho nájsť Braslava? Putujú bez 

stopy po Veľkej Morave a ich jedinou nádejou je trepot krídel 

krahulca, ktorého z času na čas zazrú. Hľadanie legendárneho 

bojovníka ich privedie po rieke Morave k Devínu, v zúfalstve sa 

pustia za krahulcom smerom na Nitru, aby o niekoľko mesiacov 

neskôr dorazili až do Skalistých divých hôr. 
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36. KADLEČÍKOVÁ,  Maja  
Bodkulienka / Maja Kadlečíková ; Ilust. 

Alexamdra Luknárová Kališová. – 1. vyd. – 
Bratislava: Marenčin PT, 2017. – 48 s.  
ISBN 978-80-8114-864-4 (viaz.)  
– poézia – mladší školský vek  
Rýmované detské básničky na každé ročné 

obdobie, veselé, s nápadom a úsmevom. 
Čo majú zvieratká a deti nové? Dobré 

správy (aj ako mravček obed varí) prinesie lienka Bodkulienka. 

Stačí ju zavolať. 
 
37. KARPINSKÝ, Peter           
Teta Agáta a jej mačacia sedmička/ 
Peter Karpinský ; ilust. Peter Uchnár. – 
1. vyd. – Bratislava: Perfekt, a.s., 2017. 
– 45 s.             
ISBN 978-80-8046-868-2 (viaz.)            
– príbehy o zvieratkách – mladší 
školský vek 
Teta Agáta sa so svojou mačacou 
sedmičkou nikdy nenudí. Presnejšie má 
tri mačky a štyroch kocúrov. Mená im 
dala podľa dní v týždni, pretože majú podľa nej aj také 
vlastnosti, ktoré sa hodia pre jednotlivé dni. „Nedeľa je 
straaašne lenivá. Celý deň prespí pri okne na podobločnici. 
Díva sa na ľudí, ktorí chodia po ulici.“ 
 

 
38. KARPINSKÝ, Peter a kol. 
Príbehy spod Karpát / Peter Karpinský, 

ilust. Tomáš Gladiš, Ivana Kiwa 

Košťálová, Martin Cuco Luciak. – 1. vyd. – 
Košice: Bábkové divadlo Košice, 2017. -
110 s. 
ISBN 978-80-972523-2-8 (brož.) 
– komiksy – povesti – mladší školský vek 
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Desať komiksových Príbehov spod Karpát, ktoré vznikli  
na motívy desiatich televíznych bábkových rozprávok. 

Zachytávajú skutočné, historické, no aj fantastické príhody 

z Rožňavy, Medzeva, Košíc, Spišského hradu, Vinného a tiež 

z oblastí Zakarpatskej Ukrajiny. Každý z komiksov je iný, spája 

ich však to, že sa pri ich čítaní určite nebudete nudiť.  
 
 
39. KEREKESOVÁ, Katarína 
Websterovci: príbehy zo siete / Katarína Kerekesová ; ilust. 
Boris Šima. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2017. – 165 s.  
ISBN 978-80-556-3098-4 (viaz.) 
– rozprávky – mladší školský vek  
Pavúčia rodinka Websterovcov žije na najvyššom poschodí v 

útulných kokónoch zavesených vo výťahovej strojovni. Hlavná 

hrdinka – šesťročná pavúčica Lili sa toho musí veľa naučiť. 

Utkať svoje prvé vlákno, spustiť sa prvýkrát do školy. Jej 

tínedžerský brat Hugo ju sprevádza, aj keď mu sestra niekedy 

poriadne lezie na nervy. Mama Alma sa postará o pavúčie 

pochúťky a tato Waltero rozhodné 

slová. Trošku zábudlivá babka Matilda 

a vášnivý zberateľ dedko Rafael zas o 
prekvapivé vynálezy. V šiestich 

príbehoch objavíme nielen pevnosť 

pavúčieho vlákna, ale najmä skutočnú 

silu rodiny, ktorú spája. 
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40. KLENOVSKÝ, Ondrej 
(Ne)Zabudni(te) na Zabudnutie / Ondrej 
Klenovský ; ilust. Anna Gajová. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 

slovenských spisovateľov, 2017. – 166 s. 
ISBN 978-80-8061-944-2 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek 
Známe ľudové rozprávky v modernej 
podobe. V nových kontextoch ožívajú 

tradičné postavy, ako aj originálne bytosti. Rozprávky sa 

vyznačujú najmä veľmi kvalitným humorom. Každý z desiatich 
príbehov je iný, i keď sú jemne prepojené hlavnými postavami. 
 
 
41. KOLLÁR, Jozef 
Keď ťa chytím, tak ťa zjem! : veľká 

detektívna naháňačka myšiaka Tima 

a Cyrila / Jozef Kollár ; ilust. Juraj 
Martiška. – 1. Vyd. – Bratislava: Ikar – 
Stonožka, 2017. – 63 s. 
ISBN 978-80-551-5444-2 (viaz.) 
‒ básne pre deti – doplňovačky – 
mladší školský vek 
Čo sa stane, keď kocúrovi Murovi chutia viac medovníkové 

srdcia ako myši? Čo sa stane, keď myšiakovi Timovi chutia viac 

vtipné verše ako syry? A čo sa stane, keď Cyril Veršovič Prvý 

musí písať svoje básne odznova? Naozaj zje myšiaka Tima, až 

ho chytí? Jedno je isté: začne sa veľká detektívna naháňačka! 

Vyhrá ju ten, kto vypátra najviac vyhryzených písmeniek a vráti 

ich do Cyrilových básničiek. Interaktívna knižka pre malých aj 

veľkých výmyselníkov. 
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42. KORDÍKOVÁ, Katarína 
Baltazárove knihy / Katarína Kordíková ; 
ilust. Angelika Kučminová. – 1. vyd. – 
Košice: Taktik, 2017. – 51 s.  
ISBN 978-80-8180-061-0 (viaz.) 
– poviedky – mladší školský vek  
Jedenásťročný Alan sa ocitne v zložitej 

situácii. Vysloví želanie, ktoré mu navždy 

zmení život. Ocitne sa v minulosti, získa 

nových kamarátov a odhalí tajomstvo 

starého kníhkupectva. Alanovi sa potvrdí stará známa pravda, 

že nič nie je nemožné, ba priam všetko je možné... Daj si pozor 

na želania, lebo zo snov sa často stane skutočnosť! 
 
 
43. KOSÁNOVÁ, Katarína – GREGUŠOVÁ, Andrea 
Ako maliari vidia svet: Zoznám sa s obrazmi slávnych 

slovenských maliarov / Katarína Kosáková, Andrea Gregušová 

; ilust. Nataša Štefunková. – 1. vyd. – Bratislava: SLOVART, 
2017. – 74 s. 
ISBN 978-80-556-2977-3 (viaz.) 
– poézia – mladší školský vek – slovenské výtvarné umenie – 
výtvarne techniky – slovenskí maliari – umelecké diela  
V tejto knihe ťa dvaja malí kamaráti 

Galé a Ria prevedú galériou slávnych 

slovenských maliarov. Chceš vedieť 

aké techniky používajú a aké zázraky 

s nimi dosiahli? Máš skvelú možnosť 

si vyskúšať, akým spôsobom svoje 

obrazy vytvorili. Čítaj, kresli, maľuj 

a hraj sa v galérii slovenských 

výtvarníkov.  
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44. KOŠKOVÁ, Hana 
Piešťanko a pani Nitková ; Hana Košková 

; ilust. Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – 
Ivanka pri Dunaji: DAXE, 2017. – 64 s.  
ISBN 978-80-89429-61-5 (viaz.) 
– kúpele – autorské rozprávky – mladší 

školský vek   
Škriatkovia sú neviditeľné rozprávkové bytosti, ktoré žijú aj tam, 

kde by ich nikto nečakal. Vyskytujú sa aj v našich kúpeľoch  
na Slovensku - Piešťanko, Bardej, Smrdáčik, Sklenôčka, 

Sliačanka a ďalší. Bývajú v kúpeľných dvoranách, premávajú 

sa po chodbách, ukrývajú vo vreckách lekárskych plášťov. 

Niektorí z nich sú veľkí výmyselníci. No aj zlomyseľníci. Patrí  
k nim aj kúpeľný škriatok Piešťanko. Býva vo veľkej modrej váze 

v kúpeľnej dvorane kúpeľov Piešťany. Odtiaľ vychádza každý 

deň za dobrodružstvami. 
 
 
45. KOŠKOVÁ, Hana 
Repujúci grep / Hana Košková ; ilust.  
Martin Kellenberger. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Spolok slovenských 

spisovateľov, 2017. – 64 s. 
ISBN 978-80-89727-79-7 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – rozprávky 

o zelenine – rozprávky o ovocí – mladší školský vek 
Zo skleníkov pána Sršňa zmizla všetka zelenina, a nielen tá. 

Nenašiel tiež žiadne ovocie. Prečo? Lebo sa jednoducho 

zelenina aj ovocie rozhodli zo skleníka odísť. Prečo a ako sa im 
to podarilo? To sa dočítate v týchto humorných rozprávkach. 
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46. KRŠKOVÁ, Lucia 
Nie je opica ako opica / Lucia Kršková ; ilust. 

Barbara Kršková. – 1. vyd. – Bratislava: 
Egreš, o.z., 2017. nestr. 
ISBN 978-80-972134-2-8 (viaz.) 
– opice – zoológia   
Hravá, plne ilustrovaná a interaktívna 

encyklopédia pre deti od 6 – 7 rokov. Čitateľov sprevádza  
v knižke malá opička, ktorá sa rozhodla urobiť poriadok v tom, 

aby deti nehádzali všetky opice do jedného vreca. Postupne im 

rozpráva o svojich kamarátoch a nakoniec si pre čitateľov 

pripravila i zopár vedomostných úloh. 
 
 
 

47. KUČERA, Matúš – BOTTO, Ján – 
MATÚŠKOVÁ, Renáta 
Ako to naozaj bolo. Slovenskí zbojníci / 

Slovenskí zbojníci. Povesti a iné zvesti / 

Matúš Kučera, Ján Botto, Renára 

Matúšková ; ilust. Juraj Martiška ; foto 

Matúš Kučera, Vladimír Fecko. – 1. vyd. 
– Bratislava: AlleGro, 2017. – 158 s.  
ISBN 978-80-972615-3-5 (viaz.)    

– povesti – piesne – zbojníci – slovenská literatúra – mladší 
školský vek   
Povesti o zbojníckom živote a vysvetlenia historika, prečo sa 

zrodilo zbojníctvo. Publikáciu dopĺňajú testy, ľudové piesne 

a skrátená báseň Jána Bottu Smrť Jánošíková. 
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48. KUBAŠÁKOVÁ, Zuzana – CABANOVÁ PAPAČOVÁ, 
Mária  
Krajina Lubetha / Zuzana Kubašáková, Mária Papačová 

Cabanová ; ilust. Noémi Ráczová. – 1. vyd. – Aromepa, s. r. 
o., 2018. – 107 s. 
ISBN 978-80-972749-5-5 (viaz.) 

– rozprávky – mladší školský vek  
Do krajiny Lubetha prichádza skupina detí, 

aby v lesnom prostredí rodinnej chaty 

strávila týždeň plný zábavy a oddychu. 
Avšak netušia, že les, ktorý sa javí ako 

obyčajný, skrýva tajomstvá. Deti sa ocitnú 

na rozhraní dvoch svetov. Sveta ľudí  

a sveta škriatkov, víl a iných čarovných 

bytostí.  
 
 
49. KUCHOTVÁ, Jaroslava  
Keby som mal brata / Jaroslava Kuchtová 

; ilust. Viktor Csiba- - 1. vyd. – Bratislava: 
SPN – Mladé letá, 2017. – 158 s.  
ISBN 978-80-10-03102-3 (viaz.) 
– príbehy o deťoch – starší školský vek  
Príbeh pre čitateľov od 9 rokov o piatakovi 
Maťovi, ktorého rodičia odišli na misiu do 

Afriky. Jeho nechali s babičkou a musí 

začať navštevovať novú školu. Tam na neho každé ráno 

striehnu dvaja chalani a robia mu zo života peklo.  Maťko si 

veľmi praje, aby mal brata – ten by mu určite v ťažkej situácii 

pomohol. 
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50. KUTIŠOVÁ, Simona 
Šepot dúhy / Simona Kutišová – 1. vyd. – Bratislava: TRIO 
Publishing, s.r.o., 2017. – 215 s. 
ISBN 978-80-8170-040-8 
– dievčenské romány – starší školský vek  
Príbeh dievčaťa, ktoré sa po maturite rozhodne stráviť leto 

u svojho chorého dedka žijúceho v dedine. Neďaleko jeho 

domu sa prisťahuje rodina s dvoma synmi Petrom a Michalom. 
Bratia sú si síce podobní ale povahou sa 
odlišujú. Michal je nahnevaný na celý svet. 

Od všetkých si udržuje odstup ale s jediným 

človek dokáže vychádzať a to Kristíniným 
chorým dedkom. Peter, napriek svojmu 
hendikepu je veselý a má veľkú chuť žiť. Ako 

sa Kristína postaví k novým susedom? Je to 
príbeh o sile priateľstva a o láske k rodine 
a blízkym.  
 
 
 

51. KYSELICOVÁ, Lenka 
Láska a iné závislosti / Lenka Kyselicová. – 
1. vyd. – Bratislava: Motýľ, 2017. – 312 s.  
ISBN 978-80-8164-136-7 (viaz.) 
– dievčenské romány – starší školský vek – 
mládež   
Debutová próza autorky o dospievajúcej Zoji, 

ktorá má pred sebou sľubnú kariéru 

tanečníčky. Osud je ale neúprosný a jej 

rozprávkový život sa razom mení na tragédiu. Iba mesiac  
po tom, ako oslávila plnoletosť, sa ocitá zranená a bezmocná  
v nemocnici. Život, ktorý doposiaľ poznala, je nenávratne preč!   
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52. LALÍKOVÁ, Darina 
Ikony architektúry / Darina Lalíková ; 

ilust. Jaroslav Lalík. Foto Matej Kováč. – 
1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo 

Eurostav, 2017. – 98 s.  
ISBN 978-80-89228-51-5 (viaz.) 
– architektúra – mladší školský vek  
Kniha Ikony architektúry s podtitulom... čo by deti mali vedieť  
o slovenskej a svetovej architektúre má ambíciu robiť osvetu 

medzi deťmi a mládežou o kvalitnej architektúre a najmä  
o najdôležitejších dielach slovenskej modernej architektúry, 

ktoré už patria do kultúrneho aj architektonického dedičstva  
na Slovensku. 
 
 
53. LASICOVÁ, Hana 
Pupo a Fazuľka / Hana Lasicová ; ilust. Alena 
Wagnerová. – 1. Vyd. – Bratislava: Ikar – 
Stonožka, 2017. – 119 s. 
ISBN 978-80-551-5446-6 (viaz.) 
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek 
Pupo a Fazuľka sú úplne obyčajní škôlkari. 

Pupo nosí okuliare, má guľaté bruško a často 

sa bojí. Fazuľka je zase malá, hanblivá a rada trucuje. A predsa 

sú obaja skvelé deti – tak ako aj ty! Ich príbehy ti ukážu, ako sa 

popasovať s každodennými problémami, ako získať zdravé 

sebavedomie a ako sa tešiť z toho, že sme rôzni – veď práve 

vďaka tomu je každý z nás skvelý a jedinečný. 
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54. LAUCKÁ, Barbora 
Karkulkove rozprávky / Barbora Laucká ; 

ilust. Maťo Vít. – 1. vyd. – Bratislava: 
Vydavateľstvo Mačička, 2017. – 63 s.  
ISBN 978-80-9726-720-9 (viaz.) 
– autorské rozprávky – starší školský vek   
Moderná rozprávková knižka v punkovom 

štýle publicistky Barbory Lauckej je určená 

čitateľom od desať rokov. Ilustroval ju známy 

undergroundový hudobník a ilustrátor Maťo Vít, ktorý je 

autorkiným synom. Úsmevné príbehy zo života bratislavskej 

rodiny dopĺňajú punkové kresbičky. 
  
 

55. LEHENOVÁ, Taťjana 
Je Miška myška? Príhody celkom skvelej 

rodiny / Taťjana Lehenová ; ilust. Ľubor 

Ondráš. – 1. vyd. – Bratislava: Albatros : 
Albatros Media Slovakia, 2017. – 90 s.  
ISBN 978-80-566-0051-1 (viaz.)  
– rozprávky – mladší školský vek   
„Mami, a aké to bolo pred narodením?  
Čo sa deje v brušku?“ Spomínate si ešte  

na tieto otázky? Koho by odpoveď nezaujímala? Teraz máte 

šancu vkĺznuť do príbehu, ktorý sa dennodenne odohráva,  
a kedysi ho prežil každý z nás. Zistite, ako sme sa cítili predtým, 

než sme sa narodili, čo sme u mamy v brušku robili, čo bolo 

zábavné a čo dôležité, a aké patálie sme možno museli riešiť. 
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56. LEKSA-PICHANIČ, Vladimír 
Mám radšej Beatles / Vladimír Leksa-
Pichanič ; ilust. Miroslav Regitko. – 1. vyd. 
– Bratislava: PERFEKT – Kasico, 2017. – 
131 s. 
ISBN 978-80-8046-869-9 (viaz.) 
– príbehy pre deti – starší školský vek  
Bartolomej Vrabec prezývaný Berco je 

obyčajný chlapec, ktorý navštevuje siedmu 

triedu na ZŠ Staninského. Zo všetkých premetov má samé 

dvojky. Tak trošku sa mu páči spolužiačka, ktorá má ryšavé 

vlasy. Veľmi rád četuje a hrá počítačové hry. Miluje skupinu 

Beatles a s kamarátmi založil kapelu, v ktorej hrá na elektrickej 

gitare. Avšak, doma má zázračné husle, ktoré vedia plniť 

želania. Skrátka je to úplne obyčajný chlapec.  
 
 
57. LOKOŠOVÁ, Diana – KOVAČOVÁ, Andrea 
Moji zeleninkoví kamaráti : aby si každé dieťa našlo v zelenine 
priateľa / Lokošková Diana / Kováčová Andrea ; ilust. Anna 
Černáková. – 1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo Čo dokáže 

mama, 2017. – 52 s.  
ISBN 978-80-972-4301-2 (viaz) 
– poézia – mladší školský vek  
Prvá detská kniha so zeleninkovou 
témou publikovaná na území 

Slovenskej republiky. Kniha 
obsahuje krátke básničky 

o jednotlivých druhoch zeleniny.              
Je určená pre najmenšie deti, ale 

svojím vzhľadom a textom zaujme aj predškolákov a čerstvých 

školákov. Moji zeleninkoví kamaráti predstavuje zeleninu 
hravou a zábavnou formou, čo pomáha v prípade, že ju deti 
odmietajú jesť.  
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58. LOKOŠOVÁ, Diana – 
KOVAČOVÁ, Andrea 
Moji ovocní kamaráti : aby každé 

dieťa našlo v ovocí priateľa. / 
Lokošková Diana / Kováčová 

Andrea ; ilust. Anna Černáková. – 
1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo 

Čo dokáže mama, 2017. – 54 s.  
ISBN 978-80-972430-2-9 (viaz.) 

– poézia – mladší školský vek  
Kniha MOJI OVOCNÍ KAMARÁTI je druhou knihou zo série Moji 
kamaráti, ktorú vytvorili mamy na materskej dovolenke  
pre svoje deti, aby hravou formou spoznávali a jedli ovocie. 

Kniha obsahuje 46 krátkych básničiek o jednotlivých druhoch 

ovocia od najznámejších až po menej známe, doplnené 

hravými ilustráciami. 
 
 

59. MACUROVÁ, Katarína 
Ako naučiť Eda lietať? / Katarína 

Macurová ; ilust. Katarína Macurová. – 
1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo 

Albatros, 2017. – 32 s.  
ISBN 978-80-566-0086-3 (viaz.) 
– príbehy pre deti – predškolský vek  

Macko má nového kamaráta Eda. Edo je síce vták, ale vôbec 

nelieta. Všade chodí peši. Macko si teda zaumieni, že ho naučí 

lietať. Vyskúšali to i tamto, no márne. Kto by im tak mohol 

pomôcť? 
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60. MACUROVÁ, Katarína 
Kde je ta pravá lopta? / Katarín 

Macurová  ; ilust. Katarína Macurová.  – 
1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo 

Albatros, 2017. – 32 s.  
ISBN 978-80-566-0086-3 (viaz.) 
– príbehy pre deti – predškolský vek   
Medvedík chce mať loptu, s ktorou by mohol hrať. Lenže žiadna 

lopta mu naozaj nevyhovuje. Nájde si tú svoju správnu, 

dokonalú loptu?  
 
 

61. MACUROVÁ, Katarína 
Lily a Momo / Katarína Macurová ; ilust. 
Katarína Macuorvá. – 1. vyd. – Bratislava: 
Vydavateľstvo Albatros, 2017. – 40 s. 
ISBN 978-80-566-0100-6 (viaz.) 
– príbehy pre deti – predškolský vek  
Lily by sa tak rada hrala, ale nemá s kým. 

Jedného dňa dostane obrovský balík. Čo v ňom asi tak môže 

byť? To je teda prekvapenie! Je tam… Momo. Možno to bude 

jej nový kamarát! 
 
 

62.  MAŠLEJOVÁ, Diana 
Stratený zajko v Paríži / Diana Mašlejová ; 

ilust. Adela Režná. – 1. vyd. – Bratislava: 
Albatros, 2017. – 76 s. 
ISBN 978-80-566-0185-3 (viaz.) 
– príbehy pre deti – mladší školský vek  
Život plyšového zajka nemusí byť ani 

zďaleka taký nudný, ako sa na prvý pohľad 

môže zdať. Nikdy nepocítil ani najmenšiu 

chuť opustiť dobre známu detskú postieľku. Všetko sa však 
zmenilo vo chvíli, keď sa s malou Jankou a jej ockom vybrali na 
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prázdniny do Paríža. A práve tam sa zajko malej Janke stratil. 

Ocitol sa sám vo veľkom meste a strach sa mu vyštveral až  
po končeky plyšových uší. 
 
 
63. MILČÁK, Ján 
Levočské povesti / Ján Milčák ; ilustroval 

Stanislav Lajda. – 1. Vyd. – Martin: 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017. – 
54 s. 
ISBN 978-80-8115-244-3 (viaz.) 
‒ slovenské povesti – Levoča – starší 

školský vek 
Kráľovské mesto Levoča chránili hrubé 

kamenné múry, ktoré mali pätnásť bášt. Do mesta sa vchádzalo 

troma bránami, jednou úzkou na kopci a dvoma po mostoch 
nad hlbokou priekopou. Uprostred Levoče stála honosná 

radnica so zvonicou, ktorá ohlasovala dôležité udalosti, veselé 
i smutné. Aký bol život mesta v časoch jeho najväčšej slávy, 

aké neobyčajné i zázračné príbehy si pamätajú jeho stáročné 

múry, prezradí táto vyberaná kolekcia povestí. 
 
 
64.  NÁHLIKOVÁ, Alica 
Ahoj, zvieratka! Veselé rozprávky, 

príbehy a básničky / Alica Náhliková ; 

ilust. Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – 
Bratislava: Ikar- Stonožka, 2017. – 79 s. 
ISBN 978-80-551-5589-0 (viaz.) 
– zvieratá – poézia – rozprávky – mladší 

školský vek  
Čo sa stane, keď vrabček Čvirko zje 

zmrzlinu a macko ide nakupovať? O čom sa sníva psíčkovi  
a aké tajomstvo sa dozvie lienka Lenka? Kde nájde popletené 

kuriatko svoju mamičku a mačka Mica nový byt? Prečo skončí 
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tulák Muro v kočíku a čo povystrájajú opice z Banánovej ulice? 

Knižka napísaná s veľkou dávkou láskavého humoru aj  
so štipkou poučenia je plná veselých príbehov o nezbedných 

zvieratkách, ktoré budú deťom nápadne pripomínať ich vlastné 

šibalstvá. 
 
 

65. NECPALOVÁ, Jana 
Zo škrupiny 2 : Cesta do Austrálie / Jana 

Necpalová ; ilustroval Martin Krkošek. – 1. 
vyd. – Žilina: Artis omnis, 2017. – 156 s.  
ISBN 978-80-89718-98-6 (viaz.) 
– príbehy pre deti – mladší školský vek  
Jožko, Anastázia, papagáj a krokodíl musia 

utiecť z dediny, lebo hrozí, že dospeláci zviera odchytia a zavrú 

ho do ZOO. Deti cestujú lietadlom, plavia sa plachetnicou  
a spoznávajú nové krajiny. Spolu s černošským chlapcom 

Pierrom strávia pár týždňov na opustenom ostrove, učia sa 

prežiť a zároveň si užívať exotické prázdniny. Predovšetkým 

však musia zachrániť krokodíla a vrátiť ho domov, do Austrálie. 
 
 

66. NECPALOVÁ, Jana 
Zatúlané papučky / Jana Necpalová ; 

ilust. Svetozár Košický. – 1. vyd. – Žilina: 

Tanečné divadlo Alternatív, 2017. – 32 s.  
ISBN 978-80-9711-582-1 (viaz.) 

– poézia – mladší školský vek   
Knižka obsahuje 13 básní nasledujúcich v dejovej línii,  
v príbehu o mackovi, ktorý stratil svoje papučky a pri ich hľadaní 

spoznáva iné zvieratká, objavuje rôzne miesta a zažíva krátke, 

symbolické stretnutia.  
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67. NIŽŇANSKÝ, Štefan 
Záhorácki permoníci / Štefan Nižňanský ; 

ilust. Miroslav Knap. – 1. Vyd. – Martin: 
Matica slovenská, 2017. – 119 s. 
ISBN 978-80-8128-180-8 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – permoníci – Záhorie 

– mladší školský vek – straší školský vek 
V chalupe pod obrovskou lipou býva dedko 

Slaninka s babkou Dankou. V čarovnej záhradke sídli 

rozprávkové kráľovstvo capka Gregora Veľkého, kde žije 

množstvo zvieratiek, ale aj dvanásti piadimužíci, ktorí 

s vnúčikmi Paťkom a Viktorkom zažívajú nové dobrodružstvá. 
 
 

68. OPET, „Petko“ Peter 
Život Adama 2 : Rebel to má ťažké / Peter 

„Petko“ Opet ; ilust. Tomáš Hasaj. – 1. vyd. – 
Bratislava: IKAR, a. s. – YOLI, 2017. – 159 s. 
ISBN 978-80-551-5648-4 
- príbehy pre mládež – starší školský vek  
Príbeh Adama pokračuje s veľkými ťažkosťami 

malého rebela. Nedarí sa mu skĺbiť srandu 

s povinnosťami. Všetky problémy ktoré spôsobuje sa snaží 

zvaliť na prírodu. Hormóny. Ako si s nimi poradí? Problémy 

súčasného teenagera sú veľmi náročne.   
 
 

69. PASTIRČÁK, Daniel 
Starec a dieťa / Daniel Pastirčák ; ilust. 

Daniela Olejníková. – 1. vyd. – Bratislava: 
Proti prúdu, o.z., 2017. – 58 s.  
ISBN 978-80-971154-6-3 (viaz.) 
– rozprávky – mladší školský vek  
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Kniha Starec a dieťa ponúka tri rozprávkové príbehy: Nič - 
Chlapec Nič, ktorý chce byť niekým a stráca sám seba. O zrnku 

- Pšeničné zrnko prejde smrti cez rozum a potom to ľutuje. 

Starec a dieťa - Starec pošle do sveta ľudí Dieťa, ktoré sa v nich 

stratilo. 
 
  

70. PETERAJ, Kamil 
Šľahačková princezná / Kamil Peteraj ; 

ilust. Peter Cpin. – 1. vyd. – Bratislava: 
IKAR – Stonožka, 2017. – 39 s. 
ISBN 978-80-551-5745-0 
– rozprávky – poézia – mladší školský vek  
  

Rozprávka je, zdá sa, už von, 
zvoní jej, zvoní zlatý zvon, 

rozprávka je, zdá sa, už von, 
než ju máš, zmizne pod oknom. 

 
 
71. RAÝMAN, Juraj 
Emil z hôr / Juraj Raýman ; ilust. Marta 

Prokopová. – 1. vyd. -  Vištuk: Filmotras, 
2017. – 95 s. 
ISBN 978-80-9713-695-6 (viaz.) 
– rozprávky – mladší školský vek   
Vysoko vo vrchoch, hlboko v divočine, ďaleko od civilizácie, 

vyrástol Emil z Hôr. Žil sám, no nebol osamelý. Nič mu 

nechýbalo, nič ho nezlostilo, ani nevyrušovalo. Ale len dovtedy, 

kým zo záveja pred jaskyňou nezachránil skrehnutého Horáca 

Huberta Halapartňu, ktorý mu ukázal portrét tajomnej 

Princeznej s hrčou. Stačil jediný pohľad do Hrčandiných očí  
a Emil sa osudovo zamiloval. 
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72. RAÝMANOVÁ, Vanda 
Drobci : veľké dobrodružstvá malých 

hrdinov / Napísali Juraj Raýman, Vanda 

Raýmanová ; ilust. Vanda Raýmanová, 

Ivana Šebestová. – 1. vyd. – Bratislava: 
Slovart, 2017. – 123 s. 
ISBN 978-80-556-2739-7 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – večerníčky – 
mladší školský vek – predškolský vek 
Dvaja malí bratia Ben a Tom sa vďaka svojím nápadom 

dostávajú do najrôznejších situácii a zažívajú spolu všelijaké 

zábavné dobrodružstvá. V spoločných hrách spoznávajú nielen 

svet, ktorý ich obklopuje, ale aj samých seba. Nacvičujú 

predstavenie, učia sa plávať, pokúšajú sa piecť, vyberú sa  
na výlet, odhaľujú zločin. Kniha vznikla na motívy 

večerníčkového seriálu RTVS. 
 
 

73. REVAJOVÁ, Toňa 
Denník Majky z Majáka / Toňa Revajová ; 
ilust. Adela Režná. – 1. vyd. – Bratislava: 
Slovart, 2017. – 214 s. 
ISBN 978-80-556-2763-2 (brož.) 
– dievčenské romány – starší školský vek  
Majka má pätnásť a chodí na gymnázium. 

Dávno pozná naspamäť celý repertoár 

Divadla pre deti a mládež Maják, napriek 

tomu ju čosi núti chodiť na každé predstavenie. A práve v deň, 

keď si uvedomí, že aj ona chce hrať, dostane ponuku  
od umeleckého vedúceho divadla. Je to vlastne pomoc  
pri súťaži malých detí. Veľa z toho, čo sa stane doma a v škole,  
a takmer všetko, čo Majka zažije na ceste za vysnívaným 

povolaním a v divadle, si zapisuje do zeleného denníka. 
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74. RIEČANSKÁ, Lena 
Tiborove trapasy / Lena Riečanská ; ilust. Lucia Zajac Valová ; 

obálka Waldemar Švábenský. – 1. Vyd. – Bratislava: TRIO 
Publishing, s.r.o., 2017. – 136 s. 
ISBN 978-80-8170-044-6 (brož.) 
– príbehy o deťoch – starší školský vek – mládež  

Tiborove trapasy je štvrtým titulom série 

Navždy kamošky. Tentokrát sa autorka 

venuje Tiborovi, ktorý je spoločnosťou 

odsudzovaný ako grázel. Vo svojom ranom 

detstve zažil rany, ktoré sa mnohým z nás 

ani nesnívajú. Napriek forme, ktorú hrá  
na verejnosti v súkromí je úplne iný. Aký 

Tibor v skutočnosti je? Čo ho tak poznačilo? 

Kto bude ten, ktorý mu podá pomocnú ruku?  
 
 
75. RIEČANSKÁ, Lena 
Sladkých štrnásť s horkou príchuťou / 

Lena Riečanská ; ilust. Lucia Zajac 
Valová. – 1. vyd. – Bratislava: 
Vydavateľstvo Spolku slovenských 

spisovateľov, 2017. – 142 s. 
ISBN 978-80-8061-993-0 (viaz.) 
– dievčenské romány – starší školský 

vek       
Sladkých štrnásť s horkou príchuťou je autorkiným desiatym 

vydaným literárnym dielom. Hlavná hrdinka sa volá Katka. 

Odrazu sa šťastie zaľúbenej dievčiny premení na pocit krivdy. 

Tak Katka s Norom hľadajú možnosť, ako sa stretnúť. Zaľúbené 

dievča sa podelí so svojimi pocitmi s babkou, s ktorou má veľmi 

dobrý vzťah. Katka sa pýta svojej babky, aké to bolo keď ona 

mala štrnásť. Od vyslovenia otázky sa v románe odvíja ďalší 

príbeh. Pútavo sa prelínajú dve časové pásma. Striedajú sa 
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situácie veselé aj vážne. Rozosmejú, a možno aj rozplačú. 

Hlavne donútia zamyslieť sa. Celý príbeh je prepletený láskou. 
 
 

76. SÁDECKÝ, Gejza 
Bratia z Trenčianskeho hradu / Gejza 

Sádecký ; ilust. Martin Olšovský. - 1. vyd. – 
Žilina: Georg, 2017. – 119 s. 
ISBN 978-80-8154-195-7 (viaz.)   
– hrady – zámky – povesti – starší školský 

vek  
Malebné Slovensko je obdarené hradmi, 

zámkami a kaštieľmi. Vo svojich útrobách, 

tajomných komnatách a katakombách ukrývajú známe ale aj 

neznáme príbehy o láske, ale i o nenávisti, o hrdinstve  
i zbabelosti, o udatnosti i zrade. Autor Gejza Sádecký zozbieral 

tieto príbehy a podáva ich so svojou spisovateľskou fantáziou. 

Kniha obsahuje sedemnásť príbehov odohrávajúcich  
sa v rôznych dobách našej histórie. 
 
 
77. SIVÁKOVÁ, Lenka 
Rozprávky pre zvedavé deti 2 / Lenka 

Siváková ; ilust. Jana Danková. – 1. vyd. – 
Doľany: Zaex, 2017. – 80s. 
ISBN 978-80-8192-028-8 
– poézia – mladší školský vek  
Pokračovanie knihy Rozprávky pre zvedavé 

detí. V tejto knižočke nájdeme 31 

veršovaných príbehov doplnených 

ilustráciami s novými témami. Lenka lienka tentokrát spoznáva 

školský svet, abecedu a čísla. Motýlik Mirko predstavuje rôzne 

sviatky a slávnosti v roku. Včielka Vierka oblieha mesto a teší 

sa zo všetkého čo k nemu patrí. Mravček Marek zisťuje  
na čo všetko slúžia jednotlivé časti domu.  
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78. SLIACKY, Ondrej 
Povesti a príbehy z medenej Bystrice 
a okolia / Ondrej Sliacky ; ilust. Kristína 

Šimková. – 1. Vyd. – Martin: Vydavateľstvo 

Matice slovenskej, 2017. – 181 s. 
ISBN 978-80-8115-251-1 (viaz.) 
‒ slovenské povesti – Banská Bystrica – 
baníctvo – mladší školský vek – starší 

školský vek 
Banská Bystrica má názov aj medené mesto, pretože v jej okolí 

sa ťažila meď. A bolo to mesto bohaté nielen na medenú rudu, 

ale aj na rôzne príbehy a povesti. Dozviete sa o zakliatom levovi 
v bystrickej fontáne, o chudobnom baníkovi, čo premohol 

strašný mor a zachránil svoje deti, ale nie sám seba, zistíte, 

prečo z bystrického neba pršali drevené kríže, rozlúsknete 

tajomstvo bystrického oltára vyrezaného slávnym Majstrom 

Pavlom i záhadu šikmej hodinovej veže na bystrickom námestí.  
 
 

79. SLOVÁK, Jozef 
Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá 

a dospelých / Jozef Slovák ; ilust. Noémi 

Ráczová. – 1. vyd. – Bratislava: 
Verbarium, 2018. – 119 s. 
ISBN 978-80-89612-72-7 (viaz.) 
– rozprávky – mladší školský vek  
Veselé a nápadité rozprávkové príbehy, 

písané jazykom dnešnej mladej generácie, 

majú v sebe citlivo zakomponované nielen všetky "múdrosti" 

dnešnej doby, ale predovšetkým potrebu hľadať vo svete  
a vzťahoch dobro, láskavosť a porozumenie. 
 
 
 



 
 

41 
 

80. SKOVAJSA, Ján - MIŠÁK, Peter  
Trenčianske povesti / Ján Skovajsa Peter 

Mišák ; ilust. Milan Stano. – 1. vyd. – 
Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. 

r. o., 2017. – 192 s. 
ISBN 978-80-8115-246-7 (viaz.) 
– slovenské povesti – Trenčín  –  starší 

školský vek  
Zbierka povestí a príbehov približuje kraj 

pod Trenčianskym hradom, niekdajším sídlom Matúša Čáka, 

hrdého pána Váhu a Tatier. Vraj sa na hrade zhromaždili 

obrovské poklady, viete kto rozveselil krutého veľmoža Stibora 

a poznáte tajomstvo Studne lásky? Povesť vie, všetko vám 

prezradí a povie aj mnoho viac. 
     
 

81. STOLIČNÝ, Peter 
Dobrý deň, opica Škorica / Peter Stoličný ; 

ilust. Sabína Liptáková. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Fortuna Libri, 2017. – 121 s. 
ISBN 978-80-8142-609-4 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – slušné správanie – 
mladší školský vek 
Neposedná opica Škorica ustavične čaruje 

a vyvádza rozličné nezbedné kúsky. 

Pravdaže, keďže je rozprávková, často sa nevie správať, deti ju 

však vždy poučia, čo je správne a čo nie. 
 
 
82. SZABÓ, Slavomír 
Neuveriteľné príbehy slimáka Kraska v Slovenskom krase / 
Slavomír Szabó ; ilust. Jazmína Mihóková. – 1. Vyd. – Košice: 

EQUILIBRIA, 2017. – 104 s. 
ISBN 978-80-8143-199-9 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – Slovenský kras – mladší školský vek 
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Krasko nie je len taký hocijaký slimák. Vďaka 

čarovnej moci sa každé ráno prebudí na 

inom mieste a v inom čase. Ba nielen to! 

Nikdy sa nenudí, lebo každý deň prežije nové 

dobrodružstvo, a to všetko na mieste, ktoré 

sa nazýva Slovenský kras. 
 
 
83. SZABÓ, Slavomír 
Trojkrajina : kniha rozprávok z Nórska, Slovenska a Ukrajiny / 

Slavomír Szabó ; ilust. Jazmína Mihóková. – 1. Vyd. – Košice: 

EQUILIBRIA, 2017. – 125 s. 
ISBN 978-80-8143-195-1 (brož.) 

‒ nórske rozprávky – slovenské rozprávky – 
ukrajinské rozprávky – mladší školský vek 
V tejto knihe nájdete dvanásť rozprávok, 

ktoré autorovi prerozprávali ľudia v Nórsku, 

na Slovensku a na Ukrajine. Máte jedinečnú 

možnosť porovnať, čím sa rozprávkové 

príbehy v jednotlivých krajinách líšia a čo 

majú spoločné.  
 
 
84. ŠINKA POLÁKOVÁ, Adriana 
Rickiho dobrodružstvá / Adriana 

Poláková Šinka ; ilust. Qtinca. – 1. Vyd. – 
[Bratislava]: LABEL ONE, 2017. – 119 s. 
,5ISBN 978-80-89848-10-2 (viaz) 
‒ autorské rozprávky – rozprávky 

o zvieratkách – didaktické rozprávky – 
mladší školský vek 
Psík Ricki je roztomilá čivava. Každý deň prežíva nejaké 

dobrodružstvo. A pretože už nie je malé šteniatko, veľa vecí vie 

deťom vysvetliť. Napríklad, že sa majú tešiť z každého dňa. 
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85. ŠINKOVICOVÁ, Zuzana 
Myšiak Samuel a jeho cesta okolo 
Slovenska na bicykli / Zuzana Šinkovicová ; 

ilust. Marek Mertinko. – 1. Vyd. – Martin: 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017. – 
92 s. 
ISBN 978-80-8115-248-1 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – rozprávky 

o zvieratkách – Slovensko – mladší školský 

vek 
Hrdina našej knižky, myšiak Samuel, sa po náročnej príprave 

vydáva spoločne so svojimi myšacími kamarátmi na cyklistické 

preteky okolo Slovenska. Na dlhočiznej ceste z Bratislavy až  
do Košíc navštívi množstvo krásnych a zaujímavých miest  
a stretne veľa významných osobností našej dávnej minulosti. 
Zažije aj dobrodružstvá, pri ktorých tuhne krv v žilách, napríklad 

let v stíhačke, nebezpečnú plavbu na plti, útok ryšavého kocúra 

na cyklistický pelotón a ďalšie. Ak ste zvedaví ako sa mu bude 

dariť a chceli by ste sa na tie miesta pozrieť s ním, neváhajte! 
Užijete si kopec zábavy a určite sa dozviete aj veľa 

zaujímavého o pozoruhodnostiach našej vlasti. 
 
 
86. ŠKORUPOVÁ, Katarína 
Anča z pomaranča / Katarína Škorupová ; 

ilust. Jana Malatincová. – 1. vyd. – 
Bratislava: SLOVART, 2017. – 210 s. 
ISBN 978-80-556-2976-6 (brož.) 
– príbehy o deťoch –  starší školský vek  
Anča so svojou rodinou sa musí z mesta 
presťahovať na ranč k babke. Babka je vraj 
už stará a slabá, a treba jej pomôcť  
s hospodárstvom a celým rančom. No keď dorazia na ranč, 

babka teda vôbec nevyzerá, že by nevládala, a navyše vyzerá 

tak trochu ako bosorka. Ešte horšie sú na tom jej susedia. Na 
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stenu si namaľovala prasiatka, ktoré si grilujú človeka. Nie sú to 

náhodou ľudožrúti? Anča má bujnú fantáziu a rodina je z jej 

výmyslov občas poriadne na nervy. Ale zasa je s ňou zábava. 
 
 
87. ŠTEFÁNKOVÁ, Mária 
My už vieme všeličo / Mária Štefánková ; ilust. Petra 
Štefanková. – 1. Vyd. – Bratislava: SLOVART, 2017. – 61 s. 
ISBN 978-80-556-2782-3 (viaz.) 

– básničky – abeceda – číslice – tvary – 
predškolský vek 
Čo by mal vedieť šikovný predškolák? 

Recitovať básničky? Zaviazať si šnúrky? 

Kresliť? Rátať do desať? Alebo ho toto 

všetko naučia až v škole? Táto knižka chce 

všetkým škôlkarom hravou, vtipnou 
a prístupnou formou uľahčiť vstup do školy. 
 

 
 
88. ŠTELBASKÁ, Zuzana 
Trinásťroční / Zuzana Štelbaská ; ilust. Dana 
Ledl. – 1. Vyd. – Praha: CooBoo, 2017. – 
150 s. 
ISBN 978-80-7544-287-1 (viaz.) 
‒ príbehy o deťoch – fantazijné príbehy – 
psychologické príbehy – starší školský vek 
Päť postáv, päť hrdinov, ktorých zdanlivo nič 

nespája – okrem toho, že majú trinásť rokov. 

Darina, Oliver, Sväťo, Šarlota a Viola, každý z nich žije v inom 

meste, v inom čase a rieši iný problém: závislosť na sociálnych 

sieťach, emigrácia rodičov a neuveriteľný návrat do otcovho 

rodného mesta, únik pred mamou, ktorá túži začať nový život, 

či hľadanie zmyslu života, ktorý bohatá rodina nezaručí... 
 



 
 

45 
 

 
89. ŠTELBASKÁ, Zuzana 
14 roční / Zuzana Štelbaská ; ilust. Dana 
Ledl. – 1. Vyd. – Bratislava: CooBoo, 2017. 
– 171 s. 
ISBN 978-80-566-0089-4 (viaz.) 
‒ príbehy o deťoch – fantazijné príbehy – 
psychologické príbehy – starší školský vek 
Keď má niekto štrnásť a na tvári hnusné 

červené vyrážky, je presvedčený, že život 

nestojí za nič. Alebo keď je sirota a v hlave mu víria tisíce 

nezodpovedaných otázok, mohol by byť zatrpknutý. Ale keď má 

niekto štrnásť, okolo zúri vojna a on sa trasie o život svojich 

najbližších, vyrážky nerieši. A o tom je táto knižka – o láske, 
nádeji a priateľstve. O tom, že vždy je niekto, komu na tebe 

záleží a kto ti pomôže vyrovnať sa s realitou, aj keď sa ti zdá, 

že si v koncoch. 
 
 

90. ŠTELBASKÁ, Zuzana 
Zahráme sa s hocičím / Zuzana 

Štelbaská ; ilust. Ľudmila Letkovská. – 
1. vyd. – Bratislava: Ikar – Stonožka, 

2017. – 77 s.  
ISBN 978-80-551-5647-7 (viaz.) 
– didaktické hry – príbehy o zvieratkách 

– mladší školský vek  
Stačí kúsok fantázie, trochu trpezlivosti  

a zo starého plechu je autodráha, z paličiek katapult, vo fľaši sa 

zjaví tornádo a na stole sa vlní slamkový had. Hravé vydry 

skúšajú aj rôzne pokusy a zisťujú, koľko je tucet, štipka, za hrsť, 

alebo ako vyzerá mini a maxi svet. Z blata vyčarujú obra  
a z ryže dažďokvap. Malinka a Čučko sa zahrajú sa s hocičím.  
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91. TAKÁČOVÁ, Magda 
Vlásky / Magda Takáčová ; ilust. 

autorka. - 1. vyd. – Bratislava: 
Vydavateľstvo Fragment 

v Albatros Media, 2017. – 31 s.  
ISBN 978-80-564-0425-6 (viaz.) 
- príbehy o deťoch – predškolský vek -  
Alica mala veľmi dlhé vlásky. Boli také dlhé, že mala s nimi 

samé problémy. Jedného dňa ju to prestalo baviť, vzala si 

nožnice a... šmyk. 
   
 

92. TRILECOVÁ, Božena 
Písmenká, netlačte sa! / Božena 

Trilecová ; ilust. Peter Cpin. – 1. Vyd. – 
Bratislava: MATYS, 2017. – 48 s. 
ISBN 978-80-8088-489-5 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – básničky – 
predškolský vek   
Knižka pre prváčikov, ktorí sa práve učia 

spoznávať písmenká, čítať ich a tešiť sa. 
 
 
93. UHER, Pavel 
Večera u kráľa : rozprávky pre múdre 

hlavičky / Pavel Uher ; ilust. Katarína 

Ilkovičová. – Bratislava: Ikar – Stonožka, 

2017. – 101 s. 
ISBN 978-80-551-5310-0 (viaz.) 
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek 
V rozprávkach často býva všetko naopak. 

Slimák je bezdomovec, princezná Plaška má prísť o hlavu, 

trpaslíci napadnú kráľovstvo a zelená obluda Ľuda je  
v skutočnosti niekto celkom iný. Autor originálnych a vtipných 



 
 

47 
 

rozprávkových príbehov nás zavedie k jazerným vážkam,  
do sály sto lakťov pod zemou aj do fazuľového Neapola. 
 
 

94. ULIČIANSKÝ, Ján 
Máme Emu / Ján Uličianský ; ilust. Peter 
Čisárik. – 2. vyd. – Bratislava: BUVIK, 
2017. – 30 s.  
ISBN 978-80-8124-093-5 (viaz.) 
– autorské rozprávky – mladší školský vek  
 Všetko sa začína nájdeným kúskom 

čarovnej červenej kriedy. Miška, Edo 

a Alica spoločne napíšu na chodník meno 

Ema a spoločne ho vyrieknu. Odrazu sa čosi stalo. Objavila sa 

pri nich ich nová pani učiteľka Ema s ktorou sa hrať je úžasné. 

Jednotlivé časti epizódy veľkoryso sprevádzajú vynikajúce 

ilustrácie.    
 
 

95. VARÁČKOVÁ, Miroslava  
Drž ma, keď padám / Miroslava Varáčková. 

– 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2017. – 200 
s. 
ISBN 978-80-556-3041-0 (viaz.) 
– dievčenské romány – starší školský vek – 
mládež    
Kaťa, Zuzka a Ondro majú už iba otca.  
Pre pijana, gamblera a klamára sú jeho deti  

na najposlednejšom mieste. Ondro sa s Kaťou snažia,  
aby malej Zuzke zabezpečili aspoň nutný základ na prežitie, 

kým pred učiteľmi a sociálkou zahmlievajú, čo sa doma deje. 
Otcov teror sa zhorší, keď sa na scéne objaví Katin nový objav.  
Z problémov ich dokáže dostať len pravda. Na to však nemá 

odvahu ani jeden zo súrodencov. Alebo áno? 
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96. VARÁČKOVÁ, Miroslava 
Grafitové dievča / Miroslava Varáčková ; 

ilust. Ivana Jancíková. – 1. Vyd. – 
Bratislava: Slovart, 2017. – 181 s. 
ISBN 978-80-556-2711-3 (viaz.) 
‒ dievčenské romány– starší školský vek 
– mládež 
Táňa to v živote nemá ľahké. Doma               
ju čaká len matka alkoholička, ktorá j                 
ej nedokáže dať ani pár drobných na jedlo, 

nieto ešte na šaty či niečo iné, bez čoho         
si žiadna sedemnásťročná baba nedokáže predstaviť svoj život. 

Z reality uniká len s kamošom Britvom pri drobných krádežiach. 

Keď ju osloví fotograf Ben, Táňa nadobudne pocit, že po rokoch 

trápenia jej bude konečne dopriate to dobré v živote. No vzťah 

založený na neúprimnosti a faloši nemôže vydržať. 
 
  

97. VÁLEK, Igor 
Povesti o slovenských jazerách, 

plesách, studniach a studničkách / 

Igor Válek  ; ilust. Ján Kurinec. – 1. 
Vyd. – Martin: Vydavateľstvo Matice 

slovenskej, 2017. – 118 s. 
ISBN 978-80-8115-256-6 (viaz.) 
‒ slovenské povesti – povesti 
o jazerách – povesti o plesách – 
povesti o studniach – starší školský 

vek 
Hovorí sa, že oči sú zrkadlom duše. Krajina je tiež veľkým živým 

organizmom a jej očami sú najväčšie vodné plochy – jazerá. 
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98.WEINER – KRÁĽ, Imro 
Rozprávky pre Elise 1 : Príbehy kocúra 

Mineta / Imro Weiner-Kráľ ; ilust. Imro 
Weiner – Kráľ. – 2. vyd. – Bratislava: 
Petrus, 2017. – 143 s. 
ISBN 978-80-89233-97-7 (viaz.) 
– rozprávky – dvojjazyčná literatúra – 
mladší školský vek  
Po februári 1948 spadla na hraniciach 

železná závora a na jednej strane sa ocitol otec, a na druhej 

dcéra s mamou. Usiloval sa udržiavať s Elise kontakt aspoň 

listami a aby bol malej dcérke bližšie, tak pre ňu písal a maľoval 

príbehy, ktoré jej postupne v rokoch 1953 až 1956 posielal. 
 
 

99. WEINER – KRÁĽ, Imro 
Rozprávky pre Elise 3 : O odvážnom 

medveďovi / Imro Weiner - Kráľ ; ilust. 
Imro Weiner – Kráľ. – 1. vyd. –. 
Bratislava: PETRUS, 2017. – 110 s. 
ISBN 978-80-892-3399-1 (viaz.)  
– rozprávky – dvojjazyčná literatúra – 
mladší školský vek  
Už v poradí tretej knihe od tohto 

významného slovenského maliara sa môžeme stretnúť 

s hrdinským mackom, ktorý zachraňuje rodnú krajinu  
pred nebezpečným hadom v prvom príbehu, a oslobodzuje 
zakliate kráľovstvo a zachraňuje pre zlým trpaslíkom v druhom 
príbehu.  
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100. WEINER – KRÁĽ, Imro 
Rozprávky pre Elise 4 : Žabiakovo 

dobrodružstvo a ďalšie príbehy / Imro 
Weiner - Kráľ ; ilust. Imro Weiner- Kráľ. - 
1. vyd. -. Bratisla: Petrus, 2017. – 148 s. 
ISBN 978-80-89913-02-2 (viaz.) 
– rozprávky – dvojjazyčná literatúra – 
mladší školský vek  
 Žabiak Brekeke oslobodí zakliate 

kráľovstvo, húska pomôže dievčatku Liduške a zvieratká  
sa vyberú na výlet. 
 
 
101. WEINER – KRÁĽ, Imro 
Rozprávky pre Elise 5 : Zázračný lekár 

Minet / Imro Weiner - Kráľ ; ilust. Imro 
Weiner- Kráľ, - 1. vyd. -. Bratisla: Petrus, 
2017. – 150 s. 
ISBN 978-80-89913-09-1 (viaz.) 
– rozprávky – dvojjazyčná literatúra – 
mladší školský vek  
V tejto piatej knihe nájdu malí čitatelia tri 

príbehy. Kocúr Minet vylieči hradného pána a zachráni hradnú 

stráž. Ďalšie dva príbehy vyrozpráva výmyselník lišiak.  
 
 

102. WEISS, Pavol 
Tajomný mlyn v Karpatoch 2: Turecký 

poklad / Pavol Weiss ; ilust. Jozef Gertli 
Danglár, - 1. vyd. -. Bratislava: SLOVART, 
2017. – 117 s. 
ISBN 978-80-556-3039-3 (viaz.) 
– dobrodružné romány –  mladší školský vek  
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Stella a jej štyri kamošky sa opäť v lete vracajú do tajomného 

mlyna v Karpatoch. Náhodou nájdu v záhrade hlinený črep 

a ukáže sa, že nie je len tak hocijaký. Je to vzácny kúsok 

habánskej keramiky. A tak sa dievčatá dostavajú do čias 

protitureckých vojen a pritom sa dozvedia aj niečo z histórií 

miesta spojeného s Habánmi. Chcete vedieť viac? Vydajte sa 

na dobrodružnú výpravu za pokladom spolu s nimi.   
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Nižňanský, Štefan    67. 
"Opet, ""Petko"" Peter"    68. 
Pastirčák, Daniel    69. 
Peteraj, Kamil     70. 
Raýman, Juraj     71. 
Raýmanová, Vanda    72. 
Revajová, Toňa     73. 
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Riečanská, Lena    74., 75. 
Sádecký, Gejza     76. 
Siváková, Lenka    77. 
Sliacky, Ondrej     78. 
Slovák, Jozef     79. 
Skovajsa, Ján     80. 
Stoličný, Peter     81. 
Szabó, Slavomír    82., 83. 
Šinka Poláková, Adriana   84. 
Šinkovicová, Zuzana    85. 
Škorupová, Katarína    86. 
Štefánková, Mária    87. 
Štelbaská, Zuzana    88., 89., 90. 
Takáčová, Magda    91. 
Trilecová, Božena    92. 
Uher, Pavel     93. 
Uličianský, Ján     94. 
Válek, Igor     97. 
Varáčková, Miroslava    95., 96. 
Weiner - Kráľ, Imro   98., 99., 100.,    

101. 
Weiss, Pavol     102. 
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NÁZVOVÝ REGISTER 

(Ne)Zabudni(te) na Zabudnutie     40. 
14 roční      89. 
Abeceda spať mi nedá     10. 
ABeCeDárik      20. 
Ahoj, zvieratka! Veselé rozprávky, príbehy a básničky 64. 
Ako maliari vidia svet: Zoznám sa s obrazmi slávnych 
slovenských maliarov     43. 
Ako naučiť Eda lietať?     59. 
Ako sa Berta a Oskar nezmestili do kože  22. 
Ako to naozaj bolo. Slovenskí zbojníci / Slovenskí zbojníci. 
Povesti a iné zvesti      47. 
Amééérika: O Apačovi a jeho bystrom kamarátovi žrebčekovi 
Čaptavé kopýtko      7. 
Anča z pomaranča     86. 
Bájky pre všetkých     23. 
Baltazárove knihy      42. 
Bodkulienka      36. 
Bratia z Trenčianskeho hradu    76. 
Čo si šiši? Príbehy afrických zvieratiek   24. 
Daj gól, Carlos!      3. 
Denník Majky z Majáka     73. 
Dievča iného chlapca      13. 
Dínom – dánom     32.  
Do školy sa teším      33. 
Dobrodružstvá ducha Fridolína     11. 
Dobrý deň, opica Škorica    81. 
Drobci: veľké dobrodružstvá malých hrdinov   72. 
Drž ma, keď padám      95. 
Eli v Afrike      19. 
Emil z hôr      71. 
Grafitové dievča     96. 
Chymeros, 1: Stopy vedú do temnoty    21. 
Ikony architektúry     52. 
Jakub a čarovná kolobežka     9. 
Je Miška myška?     55. 
Kapitán Padák & Pašerácka spojka    2. 
Karkulkove rozprávky     54. 
Kde je ta pravá lopta?     60. 
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Keby som mal brata     49. 
Keď ťa chytím, tak ťa zjem! : veľká detektívna naháňačka 
myšiaka Tima a Cyrila      41. 
Krajina Lubetha      48. 
Lara a nebo       15. 
Láska a iné závislosti      51.  
Legenda p Braslavovi: Z hlasom krahulca, kniha druhá  35. 
Len sa teš Pampúch     25.  
Letí, letí, všetko letí      14.  
Levočské povesti      63. 
Lily a Momo      61. 
Mám radšej Beatles     56. 
Máme Emu      94. 
Moji ovocní kamaráti     58. 
Moji zeleninkoví kamaráti    57. 
Môj brat nemá brata     17. 
My už vieme všeličo     87. 
Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli 85. 
Neuveriteľné príbehy slimáka Kraska v Slovenskom krase 
       82. 
Nie je opica ako opica     46. 
O slimáčikový Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a neposednom 
Dienku        30. 
Piešťanko a pani Nitková    44.  
Písmenká, netlačte sa!     92. 
Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia   78. 
Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a 
studničkách      97. 
Príbehy spod Karpát     38. 
Pupo a Fazuľka      53. 
Repujúci grep      45.  
Rickiho dobrodružstvá      84. 
Rodina: úlohy a básničky pre šikovné detičky  1. 
Rozprávka o veštcovi a starej krivde    6. 
Rozprávky pre Elise 1: Príbeh kocúra Mineta  98. 
Rozprávky pre Elise 3: O odvážnom medveďovi  99. 
Rozprávky pre Elise 4: Žabiakovo dobrodružstvo a ďalšie 
príbehy       100. 
Rozprávky pre Elise 5: Zázračný lekár Minet  101. 
Rozprávky pre zvedavé deti 2     77. 
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Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých 79. 
Sladkých štrnásť s horkou príchuťou   75. 
Slovenské povesti o strašidlách    12. 
Slovenské povesti z hradov a zámkov II.  31. 
Sníček       27. 
Starec a dieťa      69. 
Stratený zajko v Paríži     62. 
Šepot dúhy      50. 
Šľahačková princezná     70. 
Tajomný mlyn v Karpatoch 2: Turecký poklad  102. 
Tajomný prípad agenta Bananyho   4. 
Teta Agáta a jej mačacia sedmička   37.  
Tiborove trapasy     74. 
Trenčianske povesti     80. 
Trinásťroční      88. 
Trojkrajina: kniha rozprávok z Nórska, Slovenska a Ukrajiny
       83. 
Ťuki a stratený psík     28. 
V záhrade a ďalšie príbehy     5. 
Večera u kráľa: rozprávky pre múdre hlavičky  93. 
Veľká kniha európskych rozprávok   18. 
Vlásky       91. 
V zajatí ilúzií      8.  
Websterovci: príbehy zo siete     39.  
Záhorácki permoníci     67. 
Zahráme sa s hocičím     90. 
Zatúlané papučky     66. 
Zo škrupiny 2: Cesta do Austrálie   65. 
Zvieratká v abeceda     29. 
Zvieratká z abecedy     16. 
Žiaden kačer navyše     26. 
Život Adama 2: Rebel to má ťažké   68. 
Žubrienky inštalatérky      34. 
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PREDMETOVÝ REGISTER 
Abeceda    10., 20., 87.  
Architektúra    52. 
Autorské rozprávky 4., 9., 15., 22., 28., 34., 40., 

44., 45., 54., 67., 72., 81., 82., 
84., 85., 92., 92., 93., 94. 

Baníctvo   78.  
Banská Bystrica  78. 
Bájky    23. 
Básne pre deti    41.  
Básničky   10., 16., 36., 87., 92. 
Básničky o zvieratkách   16. 
Číslice    87. 
Detektívne príbehy  4. 
Didaktické hry   90.  
Didaktické rozprávky   84.  
Dievčenské romány  13., 26., 50., 51., 73., 75., 95., 

96. 
Dobrodružné príbehy  11. 
Dobrodružné romány  2., 3., 8., 102. 
Doplňovačky   41. 
Dvojjazyčná literatúra  98., 99., 100., 101. 
Európske rozprávky   18. 
Fantazijné príbehy  88., 89. 
Fantazijné romány  9., 21., 32. 35. 
Hádanky   16. 
Historické romány  35. 
Hrady a zámky   31., 76. 
Komiksy   38. 
Kúpele     44. 
Levoča    63. 
Mladší školský vek  1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 

12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 
37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 
44., 45., 47., 48., 52., 53., 54., 
55., 57., 58., 62., 64., 65., 66., 
67., 69., 70., 71., 72., 77., 78., 
79., 81., 82., 83., 84., 85., 90., 
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93., 94., 98., 99., 100., 101., 
102. 

Mládež     13., 51., 74., 95., 96. 
Naratívne príbehy  5. 
Nórske rozprávky  83. 
Opice    46. 
Piesne    47.  
Piesňové texty   15. 
Permoníci   67.  
Poézia 1., 20., 29., 32., 33., 36., 43., 

57., 58., 64., 66., 70., 77. 
Poézia pre deti   14. 
Povesti    31., 38., 47., 76.  
Povesti o hradoch   12. 
Povesti o jazerách  97. 
Povesti o kaštieľoch  12. 
Povesti o plesách   97.  
Povesti o studniach  97. 
Poviedky   42. 
Príbehy pre deti 2., 19., 56., 59., 60., 61., 62., 

65. 
Príbehy pre mládež  68. 
Príbehy o deťoch   3., 5., 9., 17., 25., 49., 53., 74., 
    86., 88., 89., 91. 
Príbehy o zvieratkách  7., 19., 22., 24., 28., 30., 37., 
    90. 
Predškolský vek  10., 14., 59., 60., 61., 72., 87., 

91., 92. 
Psychologické príbehy  88., 89. 
Regionálne povesti  12. 
Rozprávky   6., 7., 27., 32., 39., 48., 55., 

  64., 69., 70., 71., 79., 98., 99.,  
   100., 101. 
Rozprávky o ovocí  45. 
Rozprávky o zelenine  45. 
Rozprávky o zvieratkách  34., 84., 85. 
Slovenská literatúra  8., 47. 
Slovenské povesti  12., 63., 78., 80., 97. 
Slovenské rozprávky   23., 83. 
Slovenské výtvarné umenie 43. 
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Slovensko    85. 
Slovenský kras   82. 
Slovenský maliari   43. 
Slušné správanie  22., 81. 
Starší školský vek  3., 8., 12., 13., 21., 26., 35., 

   49., 50., 51., 54., 56., 63., 67., 
   68., 73., 74., 75., 78., 80., 86.,  

    88., 89., 95., 96., 97. 
Strašidlá    12. 
Texty piesní    27., 33. 
Trenčín    80. 
Tvary    87. 
Večerníčky   72. 
Výtvarné techniky   43. 
Ukrajinské rozprávky  83.  
Umelecké diela   43. 
Záhorie    67. 
Zbojníci    47. 
Zoológia    46. 
Zvieratá    64. 
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