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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 h adiskaĽ
ale aj z dôvoduĽ že pôvodná slovenská tvorba dnes vychádza
v množstve vydavate stievĽ 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 tlačeĽ prípadne z
internetových zdrojov. Ke sme sa aj dostali k jednotlivým
dielamĽ neboli v dostačujúcom množstveĽ aby sme ich mohli
sprístupniť okamžite čitate oviĽ ktorý o ne požiada.
To sú niektoré dôvodyĽ ktoré nás viedli k vydávaniu
bibliografie pod názvom Pôvodná slovenská tvorba pre deti
a mládež za rok … Prvá bibliografia vyšla za rok 1990. Od
tohto roku sa snažíme každý rok zmapovať maximálne
množstvo pôvodnej slovenskej literatúryĽ určenej mladým
čitate om. Zameriavame sa na prvé vydaniaĽ hlavne aby
nedochádzalo k duplicite záznamov.
Bibliografické záznamy sú usporiadané abecedne pod a
autoraĽ resp. názvu. Všetky záznamy dopĺňa krátka anotácia.
Bibliografiu dopĺňajú registre – autorskýĽ ktorý zahŕňa
všetkých pôvodcov diela – spisovate ovĽ ilustrátorovĽ editorov,
prípadne prekladate ov; názvový a predmetový. Heslá sú
zoradené abecedne a každé heslo má pripojené číslo
záznamuĽ na ktorý odkazuje.
Bibliografia Pôvodná slovenská tvorba pre deti
a mládež za rok ... je určená predovšetkým pracovníkom
s detskou knihouĽ aby im pomohla sa orientovať v knižnej
produkcii za ten–ktorý rok.
Zostavovate ka

PÔVODNÁ SLOVENSKÁ TVORBA PRE
DETI A MLÁDEŽ ZA ROK Ň015
1
BE O, Ján
Timotej a pradedo / Ján Beňo. – 1. vyd. –
Bratislava: Perfekt, 2015. – 68 s.
ISBN 978-80-8046-737-1 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek
Timotej a jeho pradedo sú kamaráti. Jeden
prázdninový mesiac im ubehne ako voda. Každý deň niečo
nové vymysliaĽ každý deň niečo nové objavia.

2
BIELIKOVÁ, Marcela
Stratený k účik a iné dobrodružné príbehy /
Zozbierala a upravila Marcela Bieliková ;
ilustrovala Darina Krygielová. – 1. vyd. –
Vrútky : Advent-Orion, 2015. – 187 s.
ISBN 978-80-8071-185-6 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – naratívne príbehy
Každý deň sa nám niečo prihodí. Niekedy tieto príhody
nepovažujeme za nič výnimočnéhoĽ ale určite ovplyvnili náš
život a konanie. Napríklad Jožko sa zabuchol na povale.
Dokázal prekonať svoj strach, upratal povalu a ešte sa pri tom
dobre zabavil. Alebo Boris sa z malého chlapca stal ve kým.
Ako? Jednoducho. Staral sa o svoju malú sestričku. alšie
príbehy zas rozprávajú o iných deťoch a veciach.

3
BOĎOVÁ, Zuzana
Štiavnickí permoníci / Zuzana Bo ová ;
ilustrovala Jarmila Šaušová. – 1. vyd. Bratislava: Erad, 2015. – 110 s.
ISBN 978-80-971495-6-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – permoníci – Banská
Štiavnica – mladší školský vek
Permoníci sú malí banskí škriatkovia. Žijú v bani a starajú sa
o jej bohatstvo. Baníkom pomáhajúĽ alebo aj nieĽ záleží to od
ich povahy a od toho, ako sa k nim baníci správajú. A kto si
myslíĽ že dnes už neexistujúĽ je na ve kom omyle.
4
BRAT, Roman
Zlo nemá na kúzlo : historky o slušákoch
a podrazákoch / Roman Brat ; ilustroval Mišo
Uhrín. – 1. vyd. – Brno: CPress, 2015. – 143 s.
ISBN 978-80-264-0717-1 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – šikanovanie – starší
školský vek
Trinásťročná Maťa to nemá práve jednoduché. Prežíva svoju
prvú láskuĽ čelí zložitým situáciám v triede aj na sociálnych
sieťachĽ usiluje sa vyrovnať ostatným a byť inĽ hoci jej rodina
má hlboko do vrecka. ZisťujeĽ že svet nie je taký čiernobielyĽ
ako si doteraz myslela, a občas si s ním nevie rady.
5
CSONTOSOVÁ, Zuzana
Madam ježibaba / Zuzana Csontosová ;
ilustrovala Katarína Ilkovičová. – 1. vyd. –
Praha : Albatros, 2015. – 86 s.
ISBN 978-80-00-04033-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – angličtina – mladší
školský vek

Janko a Marienka sa pri potulkách lesom dostanú do
perníkovej chalúpky ježibaby Anastázie. Tá si po návšteve
detí uvedomíĽ že svet mimo jej chalúpky sa zmenil a rozhodne
saĽ že aj ona bude modernejšia. Zaumieni si spoznať svetĽ ale
deti ju upozorniaĽ že bez angličtiny to nepôjde. Tak sa spolu
pustia do učenia...
6
ČIERNY, Michal
Záhada uneseného psa : detektívny prípad pre
mladých pátračov / Michal Čierny ; ilustrovala
Denisa Šafranková. – 1. vyd. – Bratislava:
Tatran, 2015. – 176 s.
ISBN 978-80-222-0768-3 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – detektívne príbehy –
starší školský vek
Škola sa končí a na Petra s Janom čakajú dva mesiace
sladkého ničnerobenia. Ale aj nuda. Ke Jano navrhne
PetroviĽ aby si založili detektívnu kanceláriuĽ súhlasí len pretoĽ
aby neurazil najlepšieho kamaráta. Ve mi tej myšlienke neveríĽ
a preto ho skutočne prekvapíĽ ke získajú prvého klienta.
7
DEMITROVÁ, Mária
Príbehy z Trdelníkova / Mária Demitrová ;
ilustrovala Mária Duhárová. – 1. vyd. – Praha:
OTTOVO NAKLADATELSTVÍĽ 2015. – 158 s.
ISBN 978-80-7451-4180 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Poznáte Trdelníkovo? Že nie? Tak je najvyšší časĽ aby ste sa
s ním zoznámili. Amélia a jej kamaráti z tohto čarovného
mestečka sa totiž rozhodliĽ že nájdu zázračné pokladyĽ ktorých
je v Trdelníkove ukrytých nepreberné množstvo. Aby sa k nim
dostaliĽ musia najprv získať mapuĽ ktorá ich k nim privedie.

A tak sa začína cestaĽ na ktorej ich čaká nejedno
dobrodružstvo.
8
DIENEROVÁ, Eva
Mravček Zvedavček a iné príbehy : ma ované
čítanie / Eva Dienerová ; ilustrovala Daniela
Ondreičková. – 1. vyd. – Bratislava : PrírodaĽ
2015. – 72 s.
ISBN 978-80-07-02453-3 (viaz.)
‒ poučné príbehy – maľované čítanie – čítanie
s porozumením – prvé čítanie – mladší školský vek
Milé príbehy o zvedavom mravčekoviĽ lišiačikovi tuláčikoviĽ
plese zvieratiekĽ odvážnej veveričke a iné majú vždy dobrý
koniec a ponúknu deťom aj zábavné úlohyĽ ktoré rozvíjajú
čitate skú gramotnosťĽ dôvtip a fantáziu.
9
DOBIÁŠ, Rudolf
Perličky na slniečku / Rudolf Dobiáš ; ilustroval
Martin Kellenberger. – 1. vyd. – Bratislava:
Regent, 2015. – 79 s.
ISBN 978-80-88904-91-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky – mladší
školský vek – starší školský vek
RozprávkyĽ povestiĽ legendyĽ kratšie i dlhšie básničky pre malé
aj trochu väčšie deti.
10
DOMES, Marek
Drakobijec : moja cesta / Marek Domes a Juraj
Hajkovský ; ilustrácie Tomáš Niedl. – 1. vyd. –
[Banská Bystrica]: Zaostri na rodinuĽ 2015. –
123 s.
ISBN 978-80-971853-0-5 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – kresťanská výchova –
starší školský vek
Artúr bol obyčajný chlapecĽ ktorý túžil zažiť neobyčajné veci.
Raz cez prázdniny stretol Pútnika. Ten ukázal Artúrovi ako

prekonať výzvy a prekážkyĽ s ktorými bojoval ako s drakom.
Úlohy boli ťažké. Vyžadovali si trpezlivosť a vytrvalosť. Za
každú splnenú úlohu získal dračí zub. Drak mal sedem hláv.
Každá hlava bola zlá vlastnosť: lenivosťĽ obžerstvoĽ
lakomstvoĽ závisťĽ hnevĽ smilstvoĽ pýcha. V boji s nimi získal a
cvičil sa v činnostiĽ striedmostiĽ štedrostiĽ dobroprajnostiĽ
mierumilovnosti, cudnosti a pokore.
11
DRAGULOVÁ – FAKTOROVÁ, Danuša
Útok z pomaranča : o hádanke DankeĽ
riekanke Anke a ich krajanke Janke / Danuša
Dragulová – Faktorová ; ilustrovala Daniela
Ondreičková. – 1. vyd. – Bratislava: DAXE,
2015. – 79 s.
ISBN 978-80-89429-41-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – hádanky – mladší
školský vek
Hádanka DankaĽ riekanka Anka a krajanka Janka sa dostali
von z knižky. Obzerali sa dookola a zistiliĽ že sú v obchodnom
dome. Čo všetko v ňom boloĽ to sa dozviete z knižky plnej
rozprávokĽ ale hlavne hádaniek.
12
FERKOVÁ, Daniella
Tanec pre Luciu Frey / Daniella Ferková. – 1.
vyd. – Bratislava: Slovart, 2015. – 254 s.
ISBN 978-80-556-1270-6 (viaz.)
‒ dievčenské romány – tanec – mládež
Šestnásťročná Lucia prežila vo Francúzsku
úžasných osem rokov. S milujúcim otcom
a kamarátmi po boku mala pred sebou s ubnú tanečnú
kariéru. No stačila jedna nehoda a všetko sa pokazilo. Vracia
sa na SlovenskoĽ kde ju čaká matkaĽ s ktorou si nerozumie
a ktorá sa stará iba sama o seba. Je tu samaĽ bez priate ov
i bez tanca. Trestá sa za toĽ čo spôsobila. Dokáže si odpustiť?
Dokáže sa vrátiť k tancu?

13
FISCHER, Michal
Filipove prázdninové dobrodružstvá /
Michal a Daniela Fischer ; ilustrovala
Martina Blaščáková a Martin Kudla. – 1.
vyd. – Vrútky: Advent-Orion, 2015. – 179 s.
ISBN 978-80-8071-177-1 (viaz.)
‒ príbehy detí – enviromentálna výchova –
ochrana zdravia – mladší školský vek – predškolský vek
Kamaráti FilipĽ Katka a Tomáš prežijú nezvyčajné prázdniny.
Na farme strýka Sama zažijú nečakané dobrodružstvoĽ ale
okúsia tiež skoré vstávanie a povinnostiĽ ktoré si vyžaduje
starostlivosť o farmu a jej obyvate ov. Dozvedia sa ve a
zaujímavého o domácich zvieratách a ich využitíĽ naučia saĽ
na čo slúžia liečivé rastliny a ako ich rozpoznávať a tiež ako sa
správne separuje odpad. A čo je dôležitéĽ zistiaĽ že urobiť
niekomu radosť ich teší viac ako sebectvo.
14
FRIEDOVÁ, Libuša
Kytička s Ružičkou / Libuša Friedová ; ilustroval
Martin Kellenberger. – 1. vyd. – Bratislava:
Regent, 2015. – 83 s.
ISBN 978-80-88904-88-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky – mladší školský
vek
Veselé i vážne básneĽ humoristické poviedky a príbeh
o RužičkeĽ dieťatkuĽ ktoré čoskoro pribudne do rodiny.
15
FUTOVÁ, Gabriela
Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej /
Gabriela Futová ; ilustrovala Marcela
Kupčíková. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart,
2015. – 134 s.
ISBN 978-80-556-1349-9 (viaz.)

- autorské rozprávky – škriatkovia – mladší školský vek
Elvíra Múdra je zelená. Má naťahovacie uši. A je to učite ka.
Nie len taká obyčajná. Je to učite ka v škriatkovskej škole. Učí
škriatkov toĽ čo potrebujú na prežitie – dôkladne sa skryťĽ
chodiť absolútne potichuĽ znevidite niť saĽ rýchlo ujsť pred
mačkouĽ ale najmä prekonať svoj strach. Pretože ten má ve ké
očiĽ ove a väčšie ako ktoráko vek mačka.
16
FUTOVÁ, Gabriela
Očko špehúň : tajný život môjho brata /
Gabriela Futová ; iilustroval Miroslav
Regitko. – Praha: Albatros, 2015. – 124
s.
ISBN 978-80-00-04136-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch
– humorné príbehy – mladší školský vek – starší školský vek
Čo to ten brat zase stvára? Aj mamka sa už strachuje – zrazu
sa len sprchuje a voňavkuje ako dáka fiflena. Očko musí prísť
celej veci na koreň! Vrhne sa do pátrania a zistí: kto ukradol
bicykleĽ kto zničil v škôlke preliezky aĽ hrôza! – koho brat
Šimon pobozkal. Pozerať sa na bozkávačov je síce fúújĽ ale je
rozhodnuté. Žiadny futbalĽ žiadne džudo: Očko bude
detektívom!!!
17
HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína
Rok má svoj krok a iné rozprávky o toku času /
Katarína Habovštiaková ; ilustroval Peter Cpin. –
1. vyd. – Bratislava: Regent, 2015. – 70 s.
ISBN 978-80-88904-89-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o čase –
rozprávky o počasí – mladší školský vek

Každý rok má svoj krok. Striedajú sa v ňom ročné obdobiaĽ
mesiaceĽ týždne i jednotlivé dni. Počas roka sa mení prírodaĽ
každý deň je iné počasie... O tomto všetkom existuje ve a
udových múdrostíĽ ale aj rozprávok.
18
HAVRANOVÁ, Ivana
Havkáči z našej ulice / Ivana Havranová ;
ilustroval Erika Čáková – Ralbovská. – 1.
vyd. – Bratislava: Marenčin PTĽ 2015. – 93
s.
ISBN 978-80-8114-547-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratkách – predškolský vek – mladší školský vek
Na každej ulici v dvoroch domov vyštekávajú havkáčiĽ v tráve
sa vyva ujú mačky a kocúryĽ v stromoch poskakujú vtáčenceĽ
pred ich zobákmi sa ukrývajú chrobáčikyĽ poletujú včelyĽ
muchy... O tomĽ čo sa deje na jednej uliciĽ rozpráva smelý
a múdry kocúr.
19
HEVIER, Daniel
S deťmi sa dá dohodnúť : 600 + 6 básničiek
pre deti / Daniel Hevier. – Bratislava: TRIO
Publishing, 2015. – 159 s.
ISBN 978-80-8170-021-7 (viaz.)
‒ poézia pre deti – mladší školský vek – starší
školský vek
Výber z autorovej poézie pre deti.
20
HEVIER, Daniel
Škola po škole : z poslednej lavice
našepkáva Daniel Hevier / Daniel Hevier ;
ilustroval Miloš Kopták. – 1. vyd. –

Bratislava: Literárne informačné centrumĽ 2015. – 100 s.
ISBN 978-80-8119-088-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky – mladší školský vek – starší
školský vek
Básničky a príbehy zo školyĽ ktoré sa mohli prihodiť každému
školákoviĽ školníkovi alebo učite ovi.
21
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Až raz budem kapitánom / Marta Hlušíková ;
ilustrovala Veronika Klímová. – 1. vyd. –
Bratislava: Slovart, 2015. – 87 s.
ISBN 978-80-556-1348-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Samko má sedem rokov a túži stať sa lodným kapitánom. Čo
všetko taký kapitán musí vedieť? Musí znášať morskú nemocĽ
vedieť sa plaviť medzi adovcamiĽ zvládnuť prechod plavebnou
komorouĽ orientovať sa pod a nočnej oblohy. Našťastie je tu
RomanĽ mamin priate Ľ s ktorým toto všetko natrénuje. Samko
uveríĽ že sny sa môžu splniťĽ a získa nielen nového kamarátaĽ
ale aj ozajstnú ve kú rodinu.
22
HOR ÁKOVÁ, Martina
Mesto verných / Martina Horňáková. – 1. vyd.
– [Telgárt]: Richard Lunter – KICOM, 2015. –
211 s.
ISBN 978-80-89780-06-8 (brož.)
‒ dobrodružné romány – starší školský vek
Dej románu sa začína na pôde britskej internátnej školyĽ
pokračuje v Košiciach. Obyčajné prázdniny dvoch bratov a ich
sesterníc sa zmenia na najväčšie dobrodružstvo v ich živote.

23
HRUBÝ, Ladislav
Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza /
Ladislav Hrubý ; ilustrácie Stano Lajda. – 1.
vyd. – Martin: Matica slovenskáĽ 2015. – 172 s.
ISBN 978-80-8128-134-1 (viaz.)
‒ fantazijné romány – dobrodružné romány –
starší školský vek
Partia mladých tínedžerov si prišla užiť prázdniny na starú
usadlosť ne aleko Trnavy. Osada Tarma s nieko kými nízkymi
domami a polorozpadnutým kaštie om nie je pre chalanov na
prvý poh ad ničím zaujímavá. V dedine sa zoznámia so
skupinou mladých dobrodruhov Hviezda univerza a spoločne
sa snažia rozlúštiť tajomstvo kaštie a.
24
JAKUBIČKOVÁ, Viola
Slovenské povesti z hradov a zámkov / Viola
Jakubičková ; ilustroval Drahomír Trsťan. – 1.
vyd. – Bratislava : Fragment, 2015. – 52 s.
ISBN 978-80-564-0058-6 (viaz.)
‒ slovenské povesti – hrady – zámky – mladší
školský vek – starší školský vek
Na Slovensku je množstvo hradov a zámkov. Niektoré sú
zachovaléĽ z iných nájdeme iba zrúcaniny. Ale takmer ku
každému sa viaže nejaká povesť. V tejto knihe ich nájdete 24.
25
JOBUS, Branislav
Plajko / Branislav Jobus ; ilustrovala Lea
Točeková. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2015.
– 151 s.
ISBN 978-80-556-1330-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – fantazijné rozprávky –

mladší školský vek
Vedeli steĽ že existuje Ústav rozvoja a nahrávania snov? Stačí
zavolať a objednať siĽ o čom by ste chceli snívať. Japonský
prístroj Načisto Harašimi vám pripraví sen pod a želania. No
ke sa pracovníci ústavu dozvediaĽ že existuje spôsobĽ ako sa
sny môžu stať skutočnosťouĽ nedá im to spávať. Na
Slovensko totiž prichádza spoločnosťĽ ktorá navonok vyrába
vankúšiky a textilné hračkyĽ no v skutočnosti vlastní handrovú
bábiku Plajka. Ke je nablízkuĽ naplní sa akýko vek sen. To
však môže byť aj poriadne nebezpečné.
26
KEREKESOVÁ, Katarína
Mimi a Líza 2 / Katarína KerekesováĽ
Katarína MolákováĽ Alexandra Salmela ;
iilustrovali Katarína KerekesováĽ Boris
ŠímaĽ Ivana Šebestová. – 1. vyd. –
Bratislava: Slovart, 2015. – 163 s.
ISBN 978-80-556-1449-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – nevidiaci – mladší školský vek
Po ve kom úspechu prvej série večerníčkov Mimi a Líza a aj
knihyĽ ktorá pod a nich vzniklaĽ prichádza autorský tím s
alšími šiestimi príbehmi. Dve nezvyčajné kamarátky Mimi a
Líza nás opäť zavedú do fantastických svetov. V starých
hodinách nájdu zlomyse nú vílu HrdzuĽ pod zemou zas
úspešnú atlétku - dáž ovku Nelu. Vesmírom poletia v bublineĽ
čosi nakúpia a čosi rozdajú. V písmenkovej vojne bude Líza
generálom a Mimi zasa chví u roztopašnou Lízou.
27
LAURENT – ŠKRABALOVÁ, Viktória
Lapinovci z letiska / Viktória Laurent –
Škrabalová ; ilustroval Matúš Maťátko. – 1.
vyd. ‒ Bratislava: TRIO Publishing, 2015. – 67
s.
ISBN 978-80-8170-022-4 (viaz.)

‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – mladší
školský vek
Videli ste už zajaca s farebnými štup ami v ušiach? VerteĽ že
aj také žijú. Kde? Ne aleko letiska. Tie štuple musia maťĽ aby
neohluchli od hluku lietadiel.
28
LAZÁROVÁ, Mária
Adam a čarovná šmyk avka / Mária Lazarová ;
ilustroval uboslav Pa o. – 1. vyd. – Bratislava:
Slovart, 2015. – 82 s.
ISBN 978-80-556-1468-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách
– mladší školský vek
Adamko je chlapček s obrovskou fantáziou. A tú veru
potrebujeĽ pretože väčšinu času trávi na dvore úplne sám.
Jeho mama totiž nemá ve a časuĽ stará sa o malé dvojičky. V
jeden deň sa Adamkovi prihovorí nevidite ný vtáčik Štebotáčik.
Z vtáčika a chlapca sa okamžite stanú nerozluční priatelia.
Štebotáčik pozná nielen mnoho krásnych príbehov o
zvieratkáchĽ ale aj kúzlo čarovnej šmyk avkyĽ ktorá oboch
prenáša pomocou zaklínadlaĽ kamko vek si len pomyslia. A že
sú tie výlety plné dobrodružstievĽ na to vezmite jed!
29
MAŠLEJOVÁ, Diana
Tajný cirkus / Diana Mašlejová ; ilustrovala
Katarína Gasko. – 1. vyd. – Praha: Albatros,
2015. – 77 s.
ISBN 978-80-00-04082-0
‒ autorské rozprávky – rozprávky o cirkuse –
mladší školský vek
Predstavte si cirkus. Ale pozorĽ nie len tak hocijaký! Nejde
o cirkus na zelenej lúkeĽ ba neskrýva sa ani pod plášťom

kúzelníka. Je skrátka len starostlivo ukrytý pred zrakmi udí –
ve preto je tajný.
30
MATÚŠKOVÁ, Renáta
Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch /
Renáta Matúšková ; ilustroval Juraj Martiška
; fotografie Vladimír FeckoĽ Pavol Škubla. –
1. vyd. – Bratislava: Perfekt, 2015. – 123 s.
ISBN 978-80-8046-733-3
‒ povesti o hradoch – slovenské povesti – starší školský vek
Kniha známych i menej známych povestí o slovenských
hradoch a zámkoch je doplnená o reálie územiaĽ kde sa hrad
náchádzaĽ historické pamiatky aj zaujímavosti.
31
MIKOLÁŠOVÁ, Katarína
Bojnickí búbeli / Katarína Mikolášová ;
ilustroval Peter Uchnár. – 1. vyd. – Martin:
Vydavate stvo Matice slovenskejĽ 2015. – 77
s.
ISBN 978-80-8115-200-9 (viaz.)
- autorské rozprávky – rozprávky o Bojniciach – mladší
školský vek
VieteĽ kto sú búbeli? Maličké vodné bytostiĽ ktoré žijú iba
v sladkých vodáchĽ ale nie hocijakých. Voda musí mať
zázračné účinky a predovšetkým musí byť tepláĽ lebo búbeli
sú nesmierne zimomraví. Všetci si nosia v malom vedierku
teplú vodu zo svojho prameňa – všadeĽ kam sa pohnú.
32
My nie sme žiadne céčka : poviedky pre deti
a násťročných / Text Marta Hlušíková ... et al.
; výber ilustrácií Marián Potrok. – 1. vyd. –
Bratislava: Perfekt, 2015. – 190 s.
ISBN 978-80-8046-721-0 (brož.)

‒ poviedky pre deti – starší školský vek – mládež
Rovnako ako v predošlých ročníkochĽ tak aj v tom roku sa v
Literárnej súťaži o detskú poviedku zišli ve mi dobré texty.
Najlepšie z nich vám predstavujeme v tomto zborníku. Ak by
sme literatúru vnímali ako zrkadlo realityĽ v tom prípade
môžeme tvrdiťĽ že autori súťažných poviedok najväčšie
problémy súčasných detí vidia v samoteĽ v odcudzení. V
mnohých textoch sa objavujú motívy outsiderovĽ detíĽ ktoré sa
akosi nezaradili do kolektívu ostatnýchĽ či už v aka tomuĽ že
sú v niečom inéĽ zvláštneĽ málo populárneĽ sociálne
znevýhodnené a podobne. Prípadne prežívajú krízu v rodineĽ
spolu s rodičmi sa presťahovali do iného mesta alebo sú samé
pretoĽ že jednoducho zlyháva medzi udská komunikácia.
33
MIŠÁK, Peter
Murárske povesti a príbehy / Peter MišákĽ
Peter Vrlík ; ilustroval Marián Čapka. – 1. vyd.
– Martin: Vydavate stvo Matice slovenskejĽ
2015. – 129 s.
ISBN 978-80-8115-215-3 (viaz.)
‒ povesti – príbehy – murári – starší školský
vek
Slovenskí murári postavili Budapešť a nielen toto mesto. Za
obživou chodievali po celej EurópeĽ ba až do Ameriky. Stavali
dobre, poctivo a vedeli aj všelijaké finesyĽ ktoré sa naučili od
majstrov v Taliansku a Francúzsku. Pri svojej práci zažili
množstvo príbehovĽ ktoré sa dodnes zachovali v povestiach.
34
OLŠOVSKÁ, Anna
Anjeli zleteli / Anna Olšovská ; ilustrovala
Monika Brummerová. – 1. vyd. – Žilina: GeorgĽ
2015. – 53 s.
ISBN 978-80-8154-141-4 (viaz.)

‒ náboženské príbehy – anjeli – príbehy pre deti – mladší
školský vek
Každý človek na zemi má svojho anjela strážcu. Niektorí sa
k anjelom obracajú s prosbou o pomocĽ ale sú aj takíĽ ktorí
o nich nevedia. Príbehy v tejto knižke povzbudzujú detiĽ aby
vnímali veciĽ ktoré by inak zostali nepovšimnuté.
35
ONDREJIČKA, Erik
Abecedári / Erik Ondrejička ;
ilustrovala Barbora Paulovičová.
– 1. vyd. – Bratislava:
Vydavate stvo Spolku
slovenských spisovate ovĽ 2015.
– [23] s.
ISBN 978-80-8061791-2 (viaz.)
‒ poézia pre deti – abeceda – mladší školský vek
VieteĽ detiĽ čo sú hlásky a písmená?
Že každý ich hlások vo ačo znamená?
A že vždy ožijú v slovách a vo vetách
A že sa aj bez nich rozletia do sveta?
36
PANÁKOVÁ, Beata
Eros a Psyché / Pod a antických mýtov
prerozprávala Beata Panáková ; ilustroval
Martin Augustín. – 1. vyd. – Bratislava :
Perfekt, 2015. – 45 s.
ISBN 978-80-8046-715-9 (viaz.)
‒ grécke mýty – starší školský vek
RečĽ rozhovorĽ rozprávanieĽ mienkaĽ povesťĽ udalosťĽ bájĽ
myšlienkaĽ rada – to všetko zahŕňa grécke slovo mýtus.
Každý z mýtov prináša originálnu témuĽ tajomstvo, zmysel,
potešenie a poučenie udí všetkých vekov. Taký je aj mýtus
o Erosovi a Psyché.

37
PAVLOVIČ, Jozef
Slováci a slová / Jozef Pavlovič ; ilustrovala
Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – Martin:
Matica slovenskáĽ 2015. – 93 s.
ISBN 978-80-8115-202-3 (viaz.)
‒ etymológia – slovenčina – slovné hry –
mladší školský vek – starší školský vek
Známy majster slovných hier opäť približuje slováĽ tentokrát pri
poznávaní ich pôvodu. Dozvieme sa napríkladĽ že slovo tráva
súvisí so slovom strava a strava so slovom zdravá.
38
PUCHALA, Jozef
Trinásťhlavý vlak / Jozef Puchala ; ilustroval
Helmut Bistika. – Košice: EquilibriaĽ 2015. – 61
s.
ISBN 978-80-8143-162-3 (viaz.)
‒ básne – mladší školský vek – starší školský
vek
Básne pre všetky deti (aj tie dospelé). Zbierka básní pre deti
Trinásťhlavý vlak je druhou knihou autoraĽ ktorý sa nielen na
slovenskejĽ ale aj na medzinárodnej literárnej i audiovizuálnej
scéne pohybuje už štvrťstoročie. Je to vlastne výber z jeho
básní pre deti od roku 1992. Autor tvrdíĽ že je určená všetkým
deťomĽ ktoré vedia čítať i medzi riadkami – teda aj tým
dospelým.
39

RAKOVSKÁ, Barbora
Hrebienok : čítanie s porozumením / Barbora
Rakovská ; ilustrovala Zuzana Jakubíková. –
Bratislava: Ikar, 2015. – 47 s.
ISBN 978-80-551-4302-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek

Pozývame vás do mestečka Vláskovo. Práve sa tu chystá
Sponkový ples. Zoznámite sa so zvedavým HrebienkomĽ s
nebojácnou kefôčkou Zuzôčkou či so sponkami SofiouĽ
Selenou a Sirénou. No Vláskovo ukrýva aj jedno tamné
tajomstvoĽ ktorého sa boja všetci obyvatelia mestečka. Naši
hrdinovia Hrebienok a Zuzôčka sa náhodou dostanú priamo
na miesto činu a strašidelnú záhadu sa pokúsia vyriešiť.
Podarí sa im to?
40
RÁZUSOVÁ – MARTÁKOVÁ, Mária
Ako šlo vajce na vandrovku. O troch
prasiatkach / Mária Rázusová –
MartákováĽ Margita Príbusová ;
ilustroval Vladimír Král. – 1. vyd. –
Bratislava: Buvik, 2015. – [24, 24] s.
ISBN 978-80-8124-072-0 (viaz.)
– rozprávky o zvieratkách – mladší školský vek
KnižkaĽ ktorá sa dá čítať z dvoch strán. Z jednej strany je
rozprávka Ako šlo vajce na vandrovkuĽ z druhej O troch
prasiatkach.
41
REVAJOVÁ, To a
Johankina ve ká rodina / Toňa Revajová ;
ilustroval uro Balogh. – 1. vyd. – Bratislava :
Slovart, 2015. – 144 s.
ISBN 978-80-556-1467-0 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek – starší
školský vek
Do Johankinej rodiny patrila mama a braček Samko. Neskôr
sa zmierili so starkou a starkýmĽ pridala sa kamarátka Maja (a
jej rodina)Ľ nepoznaný ocko a mamin kamarát Radko. To už je
poriadny prírastok!

42
RIEČANSKÁ, Lena
AchĽ tá Joja! / Lena Riečanská ; ilustrovala
Lucia Zajac Vallová. – 1. vyd. – Bratislava:
TRIO Publishing, 2015. – 119 s.
ISBN 978-80-8170-014-9 (brož.)
‒ dievčenské romány – starší školský vek –
mládež
Tri dievčatáĽ hoci každé inéĽ si prisahali: „Navždy kamošky!“
Trávia spolu to ko časuĽ ko ko sa len dá. Šuškajú si tajomstváĽ
vyplačú svoje trápenia a senzačne sa dopĺňajú. Ke Joju
prijmú do školského basketbalového tímuĽ mierne to naruší ich
vzťahy. Ale len na chví uĽ kým dievčatá pochopiaĽ že nejde
o podraz a ich kamarátka ich na alej potrebuje.
43
ROJČEK, František
Neuverite né dobrodružstvá uja Fera /
František Rojček ; ilustroval Ján Kurinec. – 1.
vyd. – Martin : Vydavate stvo Matice
slovenskej, 2015. – 120 s.
ISBN 978-80-8115-201-6 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy –
mladší školský vek – starší školský vek
Aj naši starí rodičia sa ako deti hrávali. Boli to iné hryĽ ako
naše. Deti mali svoje družiny (bandy)Ľ ktoré medzi sebou
súperiliĽ podnikali nebezpečné výpravyĽ objavovali poklady
a všeličo iné...
44
RUDÁ, Sova
Moje vodné dráčiky : o Axolotloch
mexických / Sova Rudá. – 1. vyd. ‒ Zohor:
VirVar, 2015. – [27] s.
ISBN 978-80-89693-07-8 (viaz.)

‒ autorské príbehy – príbehy o zvieratkách – predškolský vek
– mladší školský vek
Axolotl obrovský je obojživelníkĽ ktorý sa dá chovať aj doma
v akváriuĽ takĽ ako ich chová autorka knihy Mirka Rudišová.
45
SLIACKY, Ondrej
Divy Slovenska nielen pre deti II / Ondrej
Sliacky ; ilustroval Juraj Martiška ; fotografie:
Jan LacikaĽ Bruno D´Amicis a iní. – 1. vyd. –
Martin: Vydavate stvo Matice slovenskejĽ
2015. – 141 s.
ISBN 978-80-8115-224-5 (viaz.)
‒ vlastiveda – Slovensko – populárno-náučné publikácie –
mladší školský vek ‒ starší školský vek
Kniha o týchĽ čo svojou odvahouĽ zmyslom pre pravdu a dobro
rozvíjali a udskosťou napĺňali slovo otčina. Čo keby sme si ho
aspoň niekedy pripomenuli. Už aj pretoĽ aby sme aj my zazreli
belasú oblohu nad krajinouĽ v ktorej žijeme. Ale uvideli aj vŕbuĽ
čo v nej rastie, i horuĽ čo v nej hučíĽ i vtáčikaĽ čo v nej spieva.
46
Spevavé rozprávky / Ilustroval Peter Uchnár
; editorka Mária Števková. – 1. vyd. –
Bratislava: BUVIK, 2015. – 60 s.
ISBN 978-80-8124-063-8 (viaz.)
‒ rozprávky – rozprávky o hudbe – mladší
školský vek
Sedem rozprávok a v každej z nich je hudba. Čarovnú hudbu
vyludzujú kúzelné nástrojeĽ ktoré pomáhajú hrdinom
rozprávok. Alebo tie nástroje nie sú čarovnéĽ iba na nich hrajú
majstrovskí hudobníci?

47
ŠEFČÍK, Valentín
Bola raz jedna láska / Valentín Šefčík ;
ilustroval uboslav Pa o. – 1. vyd. – Prešov:
SlniečkovoĽ 2015. – 60 s.
ISBN 978-80-89314-30-0 (viaz.)
‒ poézia – starší školský vek
KnihaĽ aká na našom knižnom trhu chýbala. Zbierka poézie
pre starší školský vek. Aj deti v tomto veku majú radi básneĽ
radi ich čítajú a dokonca aj píšuĽ iba o tom nikto nesmie
vedieť. Tak prečo ich nepresvedčiťĽ že je to normálne?
48
ŠVENKOVÁ, Viera
Anička a smejko / Viera Švenková ;
ilustrovala Anna Gajová. – 1. vyd. –
Bratislava: Vydavate stvo Spolku
slovenských spisovate ovĽ 2015. – 63 s.
ISBN 978-80-8061-862-9 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek
Malá Anička je škôlkárka. Do jej rodiny pribudol braček Janík.
Anička sa s ním rada hrávaĽ učí ho rozprávať nové slováĽ
a nielen to. Aj mamičku učí rozumieť Janíkovej reči.
49
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník 5 / Zuzka Šulajová. – 1. vyd. ‒
Bratislava: Slovenský spisovate Ľ 2015. – 583 s.
ISBN 978-80-220-1859-3 (viaz.)
‒ dievčenské romány – mládež
Paula sa pred troma rokmi rozišla s Lukášom
a odvtedy akoby jej život stagnoval. Po Gabrielinej svadbe
však Patrik príde s návrhomĽ aby s ním šla navštíviť jeho brata
do Sydney. Paula spočiatku odmietaĽ ale nakoniec odchádzajú
aj s DenisouĽ ktorá takisto rieši osobnú drámu. Paula sa

prekvapivo rozhodne zostať v Sydney celkom sama a odpútať
sa od starého života.
50
ŠULKOVÁ, Jana
Odvrhnutá : dve cestyĽ jeden život / Jana
Šulková. – 1. vyd. – Bratislava: Motý Ľ 2015. –
264 s.
ISBN 978-80-8164-073-5 (viaz.)
‒ dievčenské romány – mládež
Odvrhnutá je životný príbeh dievčaťaĽ ktoré po strate pamäti
odha uje svoju minulosť a jazvy na duši spôsobené blízkym
človekom. Tie ju doviedli do ťažkej situácieĽ ke musí voliť
medzi dvoma životmi. Náročnú vo bu navyše sťažuje láskaĽ
ktorá sa jej pripletie do cesty. Emily sa musí rozhodnúťĽ či
odpustiťĽ alebo nie.
51
ŠURINOVÁ, Marta
Záhada čarovného vajíčka / Marta Šurinová ;
ilustrovala Alena Wagnerová. – 1. vyd. –
Bratislava : TRIO Publishing, 2015. – 77 s.
ISBN 978-80-8170-016-3 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Ke v lete pršíĽ tak to každému zhorší náladu. Čo vtedy
urobiť? Možno aj vy nájdete debničku s knihami na upršaný
deňĽ ktoré vás prenesú do čarovnej záhrady. A čo v nej bude?
Možno aj čarovné vajíčko sliepočky Liliputky...
52
ŠTELBASKÁ, Zuzana
Zornička / Zuzana Štelbaská ; ilustrovala
Eva Chupíková. – Praha: Albatros, 2015. –
71 s.
ISBN 978-80-00-04090-5 (viaz.)

‒ autorské rozprávky – rozprávky o prírode – predškolský vek
‒ mladší školský vek
Zorničkina záhrada je najkrajšia na svete. Zornička sa v nej
každý eň hráva s mačičkou Lízou a psíkom Titi a spolu
objavujúĽ čo tam robí krtkoĽ ježkoĽ usilovné mravceĽ užitočný
netopier či drobné pavúčiky.
53
TATÁR, Jozef
Turčianske povesti II / Jozef Tatár ; ilustroval
Peter Uchnár. – 1. vyd. – Martin: Matica
slovenskáĽ 2015. – 152 s.
ISBN 978-80-8128-135-8 (viaz.)
‒ slovenské povesti – Turiec – regionálne
povesti – mladší školský vek – starší školský
vek
Pestrý súbor takmer 50 povestí o pôsobení nadprirodzených
síl a bytostíĽ o vojnách a bitkáchĽ nechýba ani jánošíkovská
a zbojnícka tematikaĽ príhody zo š achtického života
a kuchárskeho umenia minulých generácií.
54
TUREK, Ivan
Ako veci vidíme / Ivan Turek ; ilustrácie Zuzana
Jesenská – Kubicová. – 1. vyd. – Žilina: EDISĽ
2015. – 167 s.
ISBN 978-80-554-0970-2 (viaz.)
‒ náučná literatúra – fyzika – optika – svetlo –
starší školský vek
Dá sa vidieť aj inakĽ ako očami? Všetci vediaĽ že „vidieť“ sa dá
rukamiĽ hmatom. Ale dá sa vidieť aj nohami alebo ušami?
Prečo vidíme farebne? Dá sa vidieť aj potme? A čo sú to
zrakové „konzervy“? Na tietoĽ ale i iné otázky odpovedá kniha
Ako veci vidíme.

55
UHER, Pavel
3 knihy rozprávok pre malých i ve kých / Pavel
Uher. – Bratislava: Iris, 2015. – 126 s.
ISBN 978-80-89726-37-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek –
starší školský vek
Štrnásť rozprávkových príbehovĽ ktoré balansujú medzi
výmyslom a skutočnosťou. Sú za udnené nevšednými
hrdinami a nezvyčajnými bytosťami tak trochu mimo svetĽ
ktorý ich obklopuje a s ktorým sa pokúšajú zladiť krok...
56
VÁLEK, Igor
Povesti o slovenských liečivých prameňoch
a kúpe och / Igor Válek ; ilustroval Stanislav
Lajda. – 1. vyd. – Martin: Vydavate stvo Matice
slovenskej, 2015. – 150 s.
ISBN 978-80-8115-221-4 (viaz.)
‒ slovenské povesti – liečivé pramene – kúpele – starší
školský vek
Slovensko je známe svojim množstvom minerálnych
a liečivých vôdĽ nuž nečudoĽ že o ich vzniku a využívaní
existuje množstvo nádherných príbehov.
57
ŽARNAY, Jozef
Vesmírne prípady / Jozef Žarnay ; ilustrovala
Martina Pilcerová. – 1. vyd. – Žilina: Artis OmnisĽ
2015. – 138 s.
ISBN 978-80-89718-41-2 (viaz.)
‒ vedecko-fantastické poviedky – detektívne
poviedky – starší školský vek
Zbierka detektívnych poviedok legendy slovenskej sci-fi
literatúry. Spolu so sympatickým poručíkom Galaktopolu

Radom Torysanom a súkromným detektívom Rexom
Baxterom sa staneme svedkami záhadných stretnutíĽ
cestovania v časeĽ podozrivých masových samovrážd
i pátrania po vzácnych artefaktoch.
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