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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 ne požiada.
To sú niektoré dôvody, 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 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 ... je určená predovšetkým pracovníkom s detskou
knihou, aby im pomohla sa orientovať v knižnej produkcii za ten–
ktorý rok.
zostavovateľka

3

PÔVODNÁ SLOVENSKÁ TVORBA
PRE DETI A MLÁDEŽ
ZA ROK 2013

1.
ATANASOVÁ, Miroslava
Sedem farieb dúhy / Miroslava Atanasová ; ilustr.
Ľudovít Ševčík. – 1. vyd. - Bratislava : Kvant,
2013. – 113 s.
ISBN 978-80-971378-0-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Viktória našla v košíku s mačiatkami čosi
nezvyčajné. Vílu! Ozajstnú malú vílu v zašpinených šatočkách
a s potrhanými krídelkami. Bola to Dúhová víla, ktorej zlá
čarodejnica Rundala ukradla dúhový krištáľ. Viktória sa rozhodla
Dúhovej víle pomôcť.
2.
BAGÍNOVÁ, Damiána M.
Fíha abeceda / Damiána M. Bagínová ;
ilustr. Ľ. Suchalová. – 1. vyd. – Bratislava :
JELEN DRUMS, 2013. – [57s.
ISBN 978-80-971478-0-8
‒ básničky – abeceda – predškolský vek
Knižka bola vytvorená tak, aby pomohla
deťom hravou formou spoznávať abecedu, rozväzovala ich
neposlušné jazýčky a aby v nich vytvárala lásku ku knihám.
3.
BANÁŠOVÁ, Adela
Zabudnuté slovenské rozprávky / Text a ilustrácie
Adela Banášová. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar,
2013. – 67 s.
ISBN 978-80-551-3783-4
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‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Rozprávkových hrdinov je veľmi veľa. Tak sa stane, že niektorých
poznáme veľmi dobre, iných menej a na niektorých celkom
zabudneme. Ako na bryndzovníkov. Alebo ich nepoznáme iba
preto, že sme o nich ešte nečítali?
4.
BELAN, Július
Kamaráti zo Snehuliakova / Július Belan ; ilustr.
Marek Rakučák. – 1. vyd. – Martin : HladoHlas,
2013. – 78 s.
ISBN 978-80-89502-74-5 (viaz)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Kuko a Puki sú snehuliačikovia. No nie hocijakí.
Pochádzajú z planéty Snehuliakovo a dokonca vzorne navštevujú
4. A. Kuko má rád prvouku a spolužiačku Getku, zatiaľ čo Puki
nadovšetko miluje svoje desiate. Dvojicu nerozlučných kamarátov
čaká počas školského roka nejedno šibalstvo, z ktorého plynie
ponaučenie.
5.
BIZUB, Peter
Rozprávka o škriatkovi menom Pe-Pe / Peter
Bizub ; ilustr. Silvia a Scarlet Fridrichová. – 1.
vyd. – Bratislava : Plat4M Books, 2013. – 71 s.
ISBN 978-80-89642-09-0
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
V jednej krajine, kde sa teraz ešte rodičia venujú
deťom a čítajú im rozprávky a malé deti veria na zázraky a kúzla,
žila raz jedna rodina. Mama Anna, otec Matej a synček Peter.
Mali veľa rozprávkových knižiek, z ktorých si každý večer čítali.
A tak Peter poznal viac ako iné deti rôzne rozprávkové bytosti, ba
mal medzi nimi aj kamarátov.
6.
BOĎOVÁ, Zuzana
Bojazlivé strašidielko / Zuzana Boďová ; ilustr.
Jarmila Šaušová. – 1. vyd. - Bratislava : ERAD,
2013. – 94 s.
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ISBN 978-80-971495-0-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o strašidlách ‒ mladší školský
vek
Strašidlá bývajú na hrade. Tam strašia. Strašne. Lenže, niekedy
sa toho strašenia sami boja. Takým strašidielkom bol aj
Strachorobus. Bál sa všetkého, dokonca aj sám seba, až
dovtedy, kým nestretol... ale neprezrádzajme celú rozprávku!
A v tejto knižke je rozprávok viac – aj o iných strašidielkach
i zvieratkách.
7.
BRAT, Roman
Ako naštvať Rimana / Roman Brat ; ilustr. Peter
Pollág. – 1. vyd. – Bratislava : Forza Music, 2013.
– 205 s.
ISBN 978-80-89359-57-8 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – historické príbehy ‒
počítačové hry – starší školský vek
Piatak Maxo vášnivo rád číta knihy, no rovnako nadšene hráva aj
počítačové hry. Zanietene sa ponára do fantastických príbehov a
stotožňuje sa s ich hrdinami, i keď reálny život mu často prináša
oveľa väčšie prekvapenia než vymyslené dobrodružstvá. Nová
počítačová hra privádza Maxa na územie stredného Dunaja v
časoch Rímskej ríše. A na základe pokynov tajuplného
bielovlasého starca sa zakrátko stáva nielen jej účastníkom, ale aj
tvorcom nových hrdinov a ich osudov...
8.
CSONTOSOVÁ, Zuzana
Najmocnejšie kúzlo / Zuzana Csontosová ; ilustr.
B. Vančo. – 1. vyd. – Praha : Albatros, 2013. –
111 s.
ISBN 978-80-00-03271-9 (viaz)
‒autorské rozprávky – mladší školský vek
Víla Juliana, vodník Matúš a malá čarodejnica Klára vyrastajú vo
svete plnom čarov a kúziel. Čoskoro zistia, že aj ľudia vedia
čarovať, preto sa vydajú do sveta ľudí. Nakoniec zistia aj to, čo je
najmocnejšie kúzlo na svete.
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9.
ČEPČEKOVÁ, Elena:
Meduškine srdiečka / Elena Čepčeková ; ilustr.
Miroslav Regitko. – 1. vyd. Bratislava : SPN-Mladé letá, 2013. – 105 s.
ISBN 978-80-10-02349-3
‒ autorské rozprávky – básničky – hádanky –
rozprávky o zvieratách – predškolský vek – mladší
školský vek
Výber najlepších rozprávok, básničiek a hádaniek Eleny
Čepčekovej. Jej nezabudnuteľná láskavá včielka Meduška
pomáha všetkým chrobáčikom, zvieratká ratujú Utopený mesiačik
alebo pomáhajú iným. Knižka je plná poetiky a láskavého
humoru.
10.
DITTELOVÁ, Gabriela:
Roztopašná knižka / Gabriela Dittelová ;
ilustr. Zuzana Lipnická. – 1. vyd. - Bratislava
: Trio Publishing, 2013. – 48 s.
ISBN 978-80-89552-77-1
‒ básničky o zvieratkách – čítanie
s porozumením – predškolský vek – mladší školský vek
Zauzlená žirafa, roztopašné mačatá, parádnica levica, chobotové
kvarteto, zaľúbený koník, veľryba v plavkách, kamzík gitarista
a celá hŕba ďalších zvieratiek v hravých rýmoch a milých
obrázkoch. To je Roztopašná knižka – „rodná sestra“ Knižky pod
vankúš. Druhé spoločné dielko Gabriely Dittelovej s ilustráciami
Zuzany Lipnickej je tu práve preto, aby deti nechali nočné
zvieratká pod vankúšom cez deň odpočívať a mohli sa pustiť do
ďalších veselých veršíkov už od rána. A majú sa na čo tešiť.
Zažijú psiu psinu, vtáčí futbal, stavanie tuleniakov alebo oslí
pravopis.
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Súčasťou knihy je príručka Timotey Vráblovej Čítame
s porozumením Roztopašnú knižku.
11.
DOBŠINSKÝ, Pavol Emanuel
Nebojsa! a iné HORORrozprávky / Podľa
strašidelných povestí Pavla Emanuela
Dobšinského prerozprával Igor Válek ; ilustr.
Rudolf Cigánik. – 1. vyd. – Bratislava : TRIO
Publishing, 2013. – 87 s.
ISBN 978-80-89552-48-1 (viaz.)
‒ slovenské rozprávky – ľudové rozprávky ‒ strašidelné rozprávky
– čítanie s porozumením – mladší školský vek
Máte radi hrôzostrašné príbehy? A viete, koľko veľa ich zozbieral
Pavol Dobšinský? Skoro v každej rozprávke nájdeme strašidlá,
ježibaby, strigôňov, ale aj vlkolakov, záhrobné bytosti,
nemŕtvych... Súčasťou knihy je príručka Timotey Vráblovej
Čítame s porozumením knižku Nebojsa! a iné HORORrozprávky.
12.
DOBŠINSKÝ, Pavol
Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinského /
Prerozprával Igor Válek ; ilustr. Marián Čapka. –
1. vyd. – Žilina : GEORG, 2013. – 79 s.
ISBN 978-80-8154-026-4 (viaz.)
‒ slovenské rozprávky – ľudové rozprávky ‒
mladší školský vek
Kedysi bol svet iný ako dnes. Ľudia toľko nešomrali, neponáhľali
sa a nesťažovali na všetko vôkol seba. Kto vtedy nevedel
v akejkoľvek situácii zažartovať, nemohol sa medzi ľuďmi ani
ukázať.
13.
DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša
Na dni prázdnin / Danuša Dragulová-Faktorová ;
ilustr. Štefan Šilhan. – 1. vyd. – Bratislava : Daxe,
2013. – 22 s.
ISBN 978-80-89429-24-0
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‒ básničky – omaľovánky – mladší školský vek
Túlajme sa spolu po horách, odvezme sa tatranskou električkou i
lanovkou, nezľaknime sa stretnutia s medveďom vo veselých
básničkách Danuše Dragulovej-Faktorovej. A proti nude otvorme
aj celostranové maľovanky, farebné hlavolamy a iné zábavy.
14.
ĎURIČOVÁ, Ivona
Prečo lienky nosia podkolienky / Ivona Ďuričová ;
ilustr. Katarína Ilkovičová. – 1. vyd. – Bratislava :
Príroda, 2013. – 63 s.
ISBN 978-80-07-02203-4 (viaz.)
‒ básničky – predškolský vek – mladší školský
vek
Chrobáčiky, zvieratká aj vtáčiky sú tam doma a každý z ich
príbehov je na román. Len nuda má zákaz vstupu! Deti sa
dozvedia nielen ako ľúbi bocian, kedy majú svrčky turné, prečo je
sovin svet ružový, aké sú rozprávky dedka ježka, čo tancujú
dážďovky, prečo lienky nosia podkolienky - ale aj prečo je báseň
krásna hra.
15.
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Najkrajšie na svete : výber najobľúbenejších
rozprávkových príbehov / Mária Ďuríčková ; ilustr.
Danica Pauličková. – 1. vyd. - Bratislava : SPN Mladé letá, 2013. – 106 s.
ISBN 978-80-10-02511-4
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratách ‒ mladší školský
vek
Postavičky z milých príbehov Márie Ďuríčkovej pozná už niekoľko
generácií: zvedavý psíček skúma, kto býva v rôznych
domčekoch, Guľko Bombuľko sa zoznamuje so zvieratkami na
dvore, smutná Topánočka hľadá stratenú sestru a dvojčatá
Danka a Janka sa nechcú na seba podobať.
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16.
ĎUROVKA, Tomáš
O koníčkovi Budíčkovi / Tomáš Ďurovka ;
ilustr. Alžbeta Kováčová. – 1. vyd. –
Bratislava : Virvar, 2013. – nestr.
ISBN 978-80-970513-6-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratách ‒ mladší školský vek
Koníček Budíček budieval celú rodinu. Jedného dňa však ochorel
a celá rodina sa oňho začala báť. Zavolali k nemu zverolekára,
aby našiel správny liek.
17.
FELDEK, Ľubomír
Dvere do rozprávok / Ľubomír Feldek ; ilustr.
Eduardo Lara. – 1. vyd. – Praha : Columbus,
2013. – 79 s.
ISBN 978-80-87588-34-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky ‒ mladší školský vek –
starší školský vek
V každej rozprávke sú dvere. Ako inak by sme sa do rozprávky
dostali? Stačí ich trošku pootvoriť a sme dnu. Už prežívame
rozprávku presne takú, akú chceme.
18.
FUTOVÁ, Gabriela
Nejdem a basta!/ Gabriela Futová ; ilustr. Ďuro
Balogh. – 1. vyd. – Bratislava : Mladé letá,
2013. – 81 s.
ISBN 978-80-10-02399-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – príbehy o deťoch –
mladší školský vek
Evka bude čoskoro prváčka. Všetci ju presviedčajú, aká je škola
super, ale ona o škole vie svoje. Rozhodla sa, že do žiadnej školy
nepôjde a basta! Ju predsa zaujímajú iba vlky a tie do školy tiež
nechodia. Až na jedného, ale o tom Evka zatiaľ nevie.

10

19.
GALLO, Igor
Hľadaj meno pod písmeno : zvieratkovská
abeceda / Igor Gallo ; ilustr. Daniela
Ondreičková. – 1. vyd. – Martin : Matica
slovenská, 2013. – 51 s.
ISBN 978-80-8128-083-2 (viaz.)
‒ básničky o zvieratkách – predškolský vek
Pod každým písmenom abecedy sa ukrýva zvieratko – známe
i menej známe. Deti si precvičia abecedu a spoznajú nové
zvieratká i veci.
20.
GIBEY, Peter
Rozprávky pre moje bobuľky / Peter Gibey ; ilustr.
Jana Hrčková-Stankovianska. – 1. vyd. – Martin :
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. – 94 s.
ISBN 978-80-8115-127-9 (viaz.)
- autorské rozprávky – mladší školský vek
Miška s Erikom a Táňou pošlú na tri dni na
samotu k starej mame. Príroda je tam síce krásna, ale starká
nemá ani počítač, ani internet, dokonca ani televízor! Čo tam teda
budú robiť? Stará mama má však niečo náramne tajomné – starý
čepiec, spod ktorého každý večer vykukne nová rozprávka...
21.
GONDOVÁ, Blanka
Arnarove deti : sága o Vikingoch / Blanka
Gondová. – 1. vyd – Košice : Koruna, 2013. – 394
s.
ISBN 978-80-971258-6-8 (brož.)
‒ slovenské romány – historické romány –
Vikingovia – starší školský vek – mládež
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Kniha ponúka štyri príbehy troch súrodencov a Arnarovho vnuka
Dagura, okorenené severskými mýtmi, bohmi, dobrodružstvom
a láskou.
22.
HLUŠÍKOVÁ, Marta:
Môj dedko Rýchly šíp / Marta Hlušíková ; ilustr.
Eva Švrčková. – 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2013. – 80 s.
ISBN 978-80-556-0877-8 (viaz.)
‒ príbehy o deťoch – mladší školský vek
Rinka trávi prázdniny so starými rodičmi na dedine. Nie sú to len
také obyčajné prázdniny, ale pravé indiánske. A ani starí rodičia
nie sú len tak hocikto, Sokolie oko a Rýchly šíp totiž bývajú v
indiánskej osade, namiesto strašiaka do maku majú totem, s
kamarátom Bosou nohou fajčia fajku mieru a z Rinky sa stane
Odvážna srnka.
Rýchly šíp má pre svoju Odvážnu srnku pripravené množstvo
dobrodružstiev. A tak Rinka zistí, čo to znamená zakopať vojnovú
sekeru, prečo je dôležité nevyzradiť indiánske tajomstvo, a aj to,
ako sa z Kačacieho rybníka môže stať more.
Najkrajšia kniha Slovenska 2013.

23.
HUBOČANOVÁ, Emília
Abeceda vo veršíkoch / Emília Hubočanová ;
ilustr. Vladimíra Vopičková. – 1. vyd. – Bratislava
: Fortuna Libri, 2013. – nestr.
ISBN 978-80-8142-070-2 (viaz.)
- básničky – predškolský vek
Naratívne básničky pre najmenších.
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24.
JOBUS, Branislav
Ako Muflón Anciáš sľub dodržal / Branislav Jobus
; ilustr. Igor Derevenec. – 1. vyd. - Bratislava :
Slovart, 2013. – 173 s.
ISBN 978-80-556-0879-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratách –
humorné rozprávky – mladší školský vek
Muflón Ancijáš sa po potulkách svetom vrátil na Slovensko.
A pretože chcel byť užitočný, stal sa poštárom. Starému
riaditeľovi pošty sľúbil, že doručí všetky nedoručiteľné balíky. Bola
to veľmi ťažká práca, ale sľuby sa musia plniť a Muflón Ancijáš
rád pomáhal každému.
25.
JUNGOVÁ, Ivana
Víla Anabela a vodník Vilém alebo Kde bobry
dávajú dobré ráno / Ivana Jungová ; ilustr. Marek
Baranec. – 1. vyd. – Bratislava : LADA, 2013. –
132 s.
978-80-970921-1-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratách –
mladší školský vek
Víla Anabela má veľké starosti. V jej priehrade uniká voda. Je jej
stále menej a menej. A navyše niekto chce ukradnúť jej
dúhovničky. Do boja proti votrelcovi sa zapojili aj jej priatelia –
vodník Vilém, kapry Tedor a Fedor a ropucha krásna
bradavičnatá.
26.
KARPINSKÝ, Peter:
Kde asi rozprávka býva / Peter Karpinský ; ilustr.
Alexandra Hriňová. – 1. vyd. - Bratislava :
Perfekt, 2013. – 96 s.
ISBN 978-80-8046-629-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o hradoch –
mladší školský vek – starší školský vek
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Kde bolo, tam bolo, za horami za dolami... vlastne nie, len tu
neďaleko pod Tatrami sa k nebu vypína nádherný Ľubovniansky
hrad. V tom hrade síce nežijú kráľ, kráľovná a princezná, ale býva
tam rozprávka. A nielen jedna. V hradných múroch sa skrýva
množstvo rozprávok, len treba vedieť pozorne načúvať. Hrubé
múry totiž vedia hovoriť, ba dokonca aj spievať.
27.
KEPŠTOVÁ, Ľubica
Bola raz jedna škola a iné školoviny / Ľubica
Kepštová ; ilustr. Alena Wagnerová. – 1. vyd. –
Bratislava : Matys, 2013. – 48 s.
ISBN 978-80-8088-318-8 (viaz.)
- autorské rozprávky - básničky – hádanky –
riekanky – vyčítanky – mladší školský vek
Chodiť do školy môže byť nielen zaujímavé, ale aj zábavné.
Spoznávanie písmeniek a číslic je príjemné dobrodružstvo. Veta
sa chytí za ruku s inou vetou – a už je tu rozprávka, básnička
alebo hádanka.
28.
KEREKESOVÁ, Katarína
Mimi a Líza / napísali Katarína kerekesová,
Katarína Moláková, Alexandra Salmela ; ilustr.
Katarína Kerekesová, Boris Šima, Ivana
Šebestová. – 1. vyd. – Bratislava : Slovart :
Fool Moon, 2013. – 165 s.
ISBN 978-80-556-1088-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – nevidiaci – mladší školský vek
Lízina kamarátka Mimi mala oči stále zatvorené, aj keď nespala.
Bolo to preto, lebo bola slepá. Nevidela však o nič horšie alo Líza,
iba inak. Svet videla rukami a ušami.
Najkrajšia kniha Slovenska 2013.
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29.
KOMPANÍKOVÁ, Monika
Hlbokomorské rozprávky / Monika
Kompaníková ; ilustr. Veronika Holecová. – 1.
vyd. – Bratislava : Artforum, 2013. 88 s.
ISBN 978-80-80815-002-7-5 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratách –
mladší školský vek
Predstav si vodný svet pod morskou hladinou. A úplne dole,
morské dno. Tam je však stále tma, preto si tvory, ktoré tam žijú,
musia svietiť. Každá morská potvorka má vlastné svetielko, ale aj
vlastné trápenie. Ryba Biba má polámané zuby, hlbokomorský
had Rado zas nefunkčné svetielko. Ale priatelia sú na to, aby si
navzájom pomáhali.
Najkrajšia kniha Slovenska 2013.
30.
KRAJČOVIČOVÁ, Jana
Písmenkovo Mačiatkovo + písmenková
omaľovánka / Jana Krajčovičová ; ilustr. Miriam
Iringová, Jana Krajčovičová. – 1. vyd. – Trnava :
ANTRE, slovenské osvetové vydavateľstvo,
2013. – 48 s.
ISBN 978-80-970710-4-2 (viaz.)
- autorské rozprávky – abeceda – omaľovánky – predškolský vek
– mladší školský vek
Veselá rozprávka o dôležitosti jednotlivých písmeniek v abecede,
ktoré si deti môžu na konci knižky vymaľovať.
31.
KUBICA, Peter
Templárske rozprávky o rytieroch, súbojoch,
brodoch i pokladoch, cti a sláve z čias
stredoveku / Peter Kubica ; ilustr. Zuzana
Kubicová-Jesenská. – 1. vyd. ‒ Bratislava :
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, 2013. – 55 s.
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ISBN 978-80-8061-723-3 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – templári – mladší školský vek – starší
školský vek
Templárski rytieri sú spravodliví, dobrým pomáhajú
a nespravodlivých trestajú. Ich poklady sú ukryté v podzemných
jaskyniach a ťažko dostupných miestach. Možno tam čakajú ešte
aj dnes. Osem príbehov je doplnených heslami z templárskej
encyklopédie.
32.
KUCHTOVÁ, Jaroslava
Prázdniny s Huncútom / Jaroslava Kuchtová ;
ilustr. Igor Cvacho. – 1. vyd. ‒ Žilina : Georg,
2013. – 78 s.
ISBN 978-80-8154-011-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratách –
mladší školský vek
Huncút je malé šteniatko a má tú najlepšiu rodinu na svete. Sám
si ju našiel. Život s ním je veľká zábava lebo je živý, hravý
a nezbedný.
33.
KYSEĽOVÁ, Anna
Strašidielko Bubulík / Anna Kyseľová ; ilustr.
Monika Repáňová. – 1. vyd.. – Žilina : Georg,
2013. – 51 s.
ISBN 978-80-8154-009-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o strašidlách ‒
mladší školský vek
Život strašidiel je jednotvárny. Cez deň spia a v noci strašia.
Bubulík sa ale v noci bál. Mal radšej deň, kedy mohol chodiť po
lese. Raz tam stretol Moniku a spriatelili sa. Monika mu darovala
náramok, aby sa nebál tmy. A od tej doby sa s Bubulíkom niečo
stalo...
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34.
LEDECKÁ, Zoya
O Kazovi, ktorý si hľadal domček / Zoya
Ledecká ; ilustr. Ďuro Balogh. – 1. vyd. –
Bratislava : ZOYA PRESS, 2013. – nestr.
ISBN 978-80-971347-0-9 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – predškolský vek ‒
mladší školský vek
Ahoj, ja som Kazo.
Viete, aké je ťažké nájsť domov, keď vás nikde nechcú ?
A viete, čo sa stane so zúbkom, keď vypadne ?
35.
LIHOSITOVÁ, Katarína
Plyšový medvedík : príbeh medvedíka, ktorý si
rodinu našiel / Katarína Lihositová ; foto Ján
Mýtny. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt, 2013. 102 s.
ISBN 978-80-8046-602-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rodina – mladší školský
vek
Príbeh plyšového medvedíka a jednej rodiny, ktorá našla macka
pri kontajneri. Medvedíkov zjav je sprvu žalostný, ale vďaka
dievčatku Katke a jej mamine sa postupne z neho stáva
elegantný gentleman. Prežíva s rodinkou ich radosti i starosti
všedných aj nevšedných dní, zúčastní sa aj výstavy hračiek,
stmeľuje celú rodinu. Je to príbeh o duchovných, morálnych
hodnotách, plný jemnosti a citu, ktoré by nemali chýbať v žiadnej
rodine.
36.
Medveďku, daj labku / Zost. Mária Števková ;
ilustr. Vlasta Baránková. – 1. vyd. - Bratislava :
Buvik, 2013. - 61 s.
ISBN 978-80-8124-034-8 (viaz.)
- rozprávky - básničky – hádanky – riekanky –
vyčítanky – mladší školský vek
Medvedík je obľúbená detská hračka, ale vedeli
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ste, koľko o ňom existuje rozprávok, básničiek, hádaniek
a vyčítaniek? V tejto knižke ešte nie sú všetky.
37.
MIŠENČÍKOVÁ, Tímea
Milujem ťa, Justin! / Tímea Mišenčíková. – 1. vyd.
– Bratislava : Motýľ, 2013. – 196 s.
ISBN 978-80-89482-80-1 (viaz.)
‒ dievčenské romány – starší školský vek – mládež
Katarína sa presťahuje do Ameriky, kde jej otec
pracuje ako ochrankár Justina Biebera. Katarína si
postupne zvyká na život americkej stredoškoláčky, nájde si
nových priateľov a spoznáva aj odvrátenú tvár života celebrít.
38.
MLČOCHOVÁ, Jela:
Hádajkové dobrodružstvá : strašidelný hrad / Jela
Mlčochová ; ilustr. Josef Quis. – 1. vyd. - Senica :
Arkus, 2013. – 108 s.
ISBN 978-80-8103-072-7 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – detektívne príbehy –
fantazijné príbehy ‒ mladší školský vek
Hádajko sa dostane do stredoveku, kde hľadá stratený vzácny
meč. Ocitne sa pritom v hladomorni, poletí na metle, spadne do
vodopádu, uväznia ho v podpalubí, surfuje na rytierskom štíte...
a to ani zďaleka nie je všetko!
39.
NAGLIK, Hana
Ester a Turáci / píše a kreslí Hana Naglik. – 1.
vyd. - Bratislava : IRON LIBRI, 2013. – 188 s.
ISBN 978-80-970750-3-3 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Ester dostala vysvedčenie. Vonkoncom nie zlé.
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Domov ho však nepriniesla. Zmizlo jej, aj s celou školskou
taškou. Môžu za to Turáci, povedala Ester babke. Nevymýšľaj si,
odbila ju babka. A tak Ester ušla z domu. Bez dedka, ktorý sa jej
vedel vždy zastať, nezniesla predstavu, že by ju niekto mohol
pokladať za klamárku.
40.
NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra:
Klára a iglú / Petra Nagyová Džerengová ; ilustr.
Katarína Gasko. – 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2013. – 216 s.
ISBN 978-80-556-1090-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Klára sa už mátoh nebojí. Má predsa psíka Bobíka. A aj malú
sestričku Emku, o ktorú by sa rada starala. Emka zmenila život
celej rodiny a Klára sa občas cíti sama. Keď sa Bobík zrazu stratí,
zrúti sa jej svet. A navyše je jej milovaný dedko v nemocnici.
Našťastie existujú vanilkové buchty, tie liečia všetky smútky.
Bobík sa nájde a najkrajším vianočným darčekom je dedko,
ktorého pustili z nemocnice.
41.
NIŽŇANSKY, Štefan
O dvanástich trpaslíkoch / Štefan Nižňanský ;
ilustr. Soňa Stušková. – 1. vyd. – Bratislava :
Perfekt, 2013. – 126 s.
ISBN 978-80-8046-612-1 (viaz.)
‒ autorské rozprávky ‒ mladší školský vek
Na Záhorí, v malej osade Tomky je záhrada.
Stráži ju drevený cap Gregor Veľký. Jeho radcami sú sadrová
sova Ema, drevený motýľ Mojmír, plechový vrabec Dodo
a plyšová veverička Riška. Strážcami záhrady sú trpaslíci. Je ich
dvanásť a bývajú v tajnej skrýši. Veľa toho zažili a vedia sa
vynájsť v každej situácii.
Súčasťou knižky je vystrihovačka Habánska kaplnka a Záhorácky
slovníček.
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42.
OLEJNÍKOVÁ, Daniela
Liek pre Vĺčika / Text a ilustrácie Daniela
Olejníková. – 1. vyd. - Bratislava : ASIL –
asociácia ilustrátorov, 2013. – 40 s.
ISBN 978-80-970414-1-0 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratkách – predškolský vek – mladší školský vek
Vĺčik je veselý tvor s množstvom záľub a priateľov. Odrazu sa
však začne meniť, je stále smutnejší. Sova Plamienka, liečiteľka,
začne hľadať liek. Útla knižka pre deti a ich rodičov o sile
priateľstva v nepohode a o tom, že cesta býva občas cieľom.
43.
PANÁKOVÁ, Beata
Dafnis a Chloé / Príbeh antického spisovateľa
Longusa prerozprávala Beata Panáková ; ilustr.
Katarína Vavrová. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt,
2013. – 43 s.
ISBN 978-80-8046-633-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – grécke príbehy –
mytológia – starší školský vek
Antický príbeh o veľkej láske Dafnisa a Chloé pôvodne napísal
staroveký grécky autor, o ktorom takmer nič nevieme. V tejto
knihe má podobu rozprávky, aby sa s ním mohli zoznámiť aj malí
čitatelia.
Najkrajšia kniha Slovenska 2013.
44.
PAĽO, Ľuboslav:
Kde je Afrika? / Text a ilustrácie Ľuboslav Paľo. –
1. vyd. - Bratislava : Trio Publishing, 2013. – 40 s.
ISBN 978-80-89552-78-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách –
predškolský vek – mladší školský vek
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Čo sa asi stane, keď nosorožie mláďa v zoologickej záhrade
otvorí obrázkovú knižku o Afrike? Ak vie čítať, objaví krajinu, kde
žijú nosorožce, slony a žirafy a kde svieti horúce slnko. A hneď si
vezme do hlavy, že Afriku nájde. O tom, čo malý nosorožec Rino
na svojej ceste zažije, si môžete s deťmi prečítať sami.
45.
PAVLÍKOVÁ, Jana
Písmenkové riekanky / Jana Pavlíková ; ilustr.
Natália Zavaďáková. – 1. vyd. – Brno : CPress,
2013. – 64 s.
ISBN 978-80-264-0288-6 (viaz.)
‒ básničky – abeceda – mladší školský vek
Kniha, ktorá deťom hravým spôsobom predstaví
celú abecedu od A do Ž! Písmenká sa v nej zabávali a poskladali
zábavné písmenkové riekanky. Tie deťom prezradia, prečo
napríklad chodí zebra stále v pyžame, prečo cvrček v zime
nemôže fidlikať na husličkách a o čom sníva malý slimáčik. Zistia,
akú chybu urobila neposedná žabka, akých dobrých kamarátov
má ukazovák a veľa ďalšieho. Navyše v sprievode krásnych
ilustrácií.
46.
RÁKAY, Anton
Rozprávky z Tatier / Anton Rákay ; ilustr. Ján
Vrabec. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice
slovenskej, 2013. – 64 s.
ISBN 978-80-8115-129-3 (viaz.)
- autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách –
mladší školský vek
V doline pod tatranskými končiarmi žije veľa zvieratiek. Veľké,
malé, i tie najmenšie, o ktorých možno ani neviete. Rys, kuna,
medvedica i zajačik, múdra sova i krásny motýľ babôčka.
Spoločne prežívajú rôzne príhody aj nehody, pri ktorých si
vzájomne pomáhajú.
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47.
RÁZUSOVÁ‒MARTÁKOVÁ, Mária –
BLAŽKOVÁ, Jaroslava
Kozliatka : rozprávka o kozliatkach, ale
neposlušných / Mária Rázusová-Martáková ;
ilustr. Vladimír Král. Kozliatka : rozprávka
o kozliatkach, ale poslušných / Jaroslava
Blažková ; ilustr. Vladimír Král. –1. vyd.‒
Bratislava : Buvik, 2013. ‒ 26, 22 s.
ISBN 978-80-8124-041-6 (viaz.)
- autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – mladší školský
vek
Bola raz mama koza a tá mala sedem kozliatok, ktoré boli veľmi
neposlušné a tak sa raz stalo, že za nimi prišiel vlk. A Bola mama
koza, ktorá mala tri kozliatka, ktoré boli múdre a mamku vo
všetkom poslúchali. Aj ich raz navštívil vlk... Prvé spoločné
vydanie rozprávok o kozliatkach známych autoriek pre deti.
48.
RÚČKOVÁ, Enja
Láska na dvoch kolesách / Enja Rúčková. – 1. vyd.
– Bratislava : Motýľ, 2013. – 302 s.
ISBN 978-80-89482-84-9 (viaz.)
‒ dievčenské romány – bajkeri – starší školský vek
– mládež
Kto je ten záhadný prišelec z novopostavenej
bytovky? Nesnaží sa zapadnúť, je drzý, nevyspytateľný a bajkuje
ako blázon. Do svojej osobnej zóny si vpúšťa iba vlastný bicykel
v netypickej farbe. A práve tá farba Karinu láka. Je veselá
a žiarivá, absolútne sa nehodí k imidžu večne zamračeného
chalana, ktorý každého vo svojom okolí vytáča do nepríčetnosti.
49.
SALMELA, Alexandra
Žirafia mama a iné príšery / Alexandra Salmela
; ilustr. Martina Matlovičová. – 1. vyd. ‒
Bratislava : Artforum, 2013. – 92 s.
ISBN 978-80-8150-026-8 (viaz.)
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‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – príbehy
o deťoch ‒predškolský vek – mladší školský vek
21 krátkych rozprávok, v ktorých spisovateľka Alexandra Salmela
v pútavých fantastických príbehoch opisuje starosti detí
vyrovnávajúcich sa s niekedy nepochopiteľným svetom
dospelých. Martina Matlovičová, už renomovaná mladá
ilustrátorka dopĺňa príbehy svojskými živými ilustráciami, ktoré
detskú fantáziu posúvajú znova o kus ďalej. Vydanie knihy je
plánované paralelne s fínskym vydavateľstvom Teos a publikácia
by mala tak vyjsť hneď v dvoch jazykoch - v slovenčine a fínčine.
Najkrajšia kniha Slovenska 2013.
50.
Skejťácke tenisky : poviedky pre deti
a násťročných / autori textov: Viera Babaríková
... et al. ; autor úvodu: Peter Karpinský ;
editorka: Magdaléna Gocníková ; ilustrácie: Pier
Grobler... et al. ; výber ilustrácií z BIB: Marián
Potrok. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt, 2013. –
167 s.
ISBN 978-80-8046-611-4 (brož.)
– poviedky – príbehy o deťoch – starší školský vek
Výber poviedok v tomto zborníku ponúka takmer autentický ponor
do detskej duše. Ukáže čitateľovi radosť i bolesť, ktorá sa tam
skrýva, poskytne i trochu nádeje a radosti, možno aj zábavu
a dobrodružstvo. Ale hlavne, všetkým nám, deťom i dospelým,
nastaví zrkadlo.
51.
SLIACKY, Ondrej
Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda
ako lusk / Ondrej Sliacky ; ilustr. Juraj Martiška ;
fotografie Ondrej Sliacky, Ján Lacika ...et al. 1.
vyd. – Martin : Matica slovenská, 2013. – 160 s.
ISBN 978-80-8128-078-8 (viaz.)
‒ vlastiveda – Slovensko – mladší školský vek –
starší školský vek
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Vlastiveda môže byť veľmi zaujímavá, ak ju píše majster
spisovateľ. V Holíči môžete obdivovať tajuplné megality ako zo
Stonehenge, v dedinke neďaleko Žiliny objavíte Sixtínsku
kaplnku, na Kysuciach sa dotknete kamenných gúľ, ktoré priniesli
mimozemšťania, v Liptovskom Mikuláši nájdete muzikanta, ktorý
hral Jánošíkovi, v najmenších veľhorách sveta stretnete kamzíka,
ktorý vymyslel Európsku úniu, v Štiavnici človeka, čo vybudoval
technické zázraky, aké svet predtým nepoznal, v Dunaji vylovíte
sumca, čo vozil cisárovnú Máriu Teréziu... A ešte veľa iných
zázrakov objavíte v tej čarovnej krajine pod Tatrami...
Najlepšia detská kniha jesene 2013.
52.
STOLIČNÝ, Peter
Ako sa snežienky takmer zbláznili : veselé
rozprávky o tom, čo trápi zemeguľu / Peter
Stoličný ; ilustr. Drahomír Trsťan . – 1. vyd. ‒
Bratislava : Fortuna Libri, 2013. – 127 s.
ISBN 978-80-8142-105-1 (viaz.)
- autorské rozprávky – ekológia – mladší školský
vek
Ako nakupujú ježibaby? Ako sa ocitol klokan v horách? Kto
postavil most cez rieku medzi rozprávkovým svetom a svetom
ľudí? Súčasťou knihy je príloha so zaujímavými úlohami.
53.
SZABÓ, Slavomír
Dobrodružstvá slimáčika Kraska / Slavomír Szabó
; ilustr. Zsolt Szabó. – 1. Vyd. – Košice :
VIENALA, 2013. – 105 s.
ISBN 978-80-8126-085-8 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – Slovenský kras – mladší
školský vek
Slimák Krasko má kúzelnú moc a každé ráno sa zobudí na inom
mieste a v inom čase. Vďaka tomu spozná starého kráľa,
zázračnú medenú sovu, draka šťastia, nádherné víly i čarovných
trpaslíkov, ale aj mnohé iné rozprávkové bytosti. Všetky bývajú
ticho a skryto v krajine, ktorá sa nazýva Slovenský kras.
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54.
ŠEBESTOVÁ, Kamila
Generácia MY / Kamila Šebestová. – 1. vyd. ‒
Bratislava : Culture Positive – Citadella, 2013. – 198
s.
ISBN 978-80-971430-1-5 (viaz.)
‒ dievčenské romány – mládež
Alica, vnímavé sedemnásťročné dievča, hľadá samu seba.
Dostane sa do partie rovesníkov, kde sa fajčí tráva, vzťahy sa
chápu voľnejšie a občas si dá niekto aj niečo tvrdšie. Alici tento
životný štýl nie celkom vyhovuje, ale prispôsobí sa. Dôsledkom sú
veľké problémy so zdravím, s psychikou, v škole i s rodičmi.
55.
ŠIMULČÍKOVÁ, Jana – BYSTRICKÝ, Jozef
Cestovanie časom / Jana Šimulčíková, Jozef
Bystrický. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt, 2013.
– 83 s.
ISBN 978-80-8046-635-0 (viaz)
‒ príbehy o deťoch – príbehy z histórie –
vojnové príbehy - starší školský vek
Babka Johanka s deväťročným vnukom Sveťom riešia všetky
otázky života. Súčasný svet sa stretáva s čriepkami spomienok
na vojnu, ako ju kedysi zažila babka ako dievčatko. Text je
doplnený dobovými fotografiami. Historik Jozef Bystrický prináša
udalosti, fakty a pravdy o II. svetovej vojne tak, aby zaujali staršie
deti.
56.
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník Lukášovými očami / Zuzka
Šulajová. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský
spisovateľ, 2013. – 319 s.
ISBN 978-80-220-1745-9 (viaz.)
‒ dievčenské romány – denníky – mládež
Džínsový denník si písala Paula. Dozvedeli sme sa
z neho o jej živote, problémoch s dospievaním a hlavne citmi.
Skúsme sa však na jej vzťahy pozrieť z pohľadu viac či menej
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zainteresovaného chlapca. Lukáš má Paulu rád už oddávna
a začína mu prekážať, že ho berie iba ako kamaráta...
57.
ŠUPLATA, Václav
Kráľovský detektív Sebastián / Václav Šuplata ;
ilustr. Peter Stankovič. – 1. vyd. – Bratislava :
Paravan interactiv, s.r.o., 2013. – 32 s.
ISBN 978-80-970576-5-7 (viaz)
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Bolo raz jedno kráľovstvo. Iba také obyčajné. Kráľ
Viliam je však úplne iný,
ako jeho obyčajné kráľovstvo. Jeho dcéra, princezná Nika, o ňom
hovorí, že keby nemusel byť kráľom, mal by sa vrátiť do škôlky.
Prečo však do jeho kráľovstva musel prísť detektív?
58.
ULIČIANSKY, Ján
Leonardo kocúr z ulice / Ján Uličiansky ;
ilustr. Martina Matlovičová. – 1. vyd. –
Bratislava : TRIO Publishing, 2013. – 46 s.
ISBN 978-80-89552-84-9 (viaz)
‒ autorské rozprávky – rozprávky
o zvieratách ‒ čítanie s porozumením ‒
mladší školský vek
Viete, čo čom snívajú mačky? Predovšetkým o útulnom domove.
Kocúrovi Leonardovi sa tento sen vyplnil. Našiel si útulný,
bezpečný domov a v ňom napĺňal veľa známych prísloví
o mačkách, napríklad že mačka je najhravejší tvor na svete, že
mačka vynáša z domu chorobu aj to, že mačka je živá ozdoba.
Ale hlavne – NIET DOMOVA BEZ MAČKY.
Súčasťou knihy je príručka Timotey Vráblovej Čítame
s porozumením.
59.
VÁLEK, Igor
Povesti o slovenských riekach / Igor Válek ; ilustr.
Katarína Macurová. – 1. vyd. – Martin :
Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. – 137 s.
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ISBN 978-80-8115-134-7 (viaz.)
‒ slovenské povesti – povesti o riekach – slovenské rieky –
mladší školský vek – starší školský vek
Voda je mýtický živel, prazáklad života a pamäť generácií vie
o vode rozprávať veľa zaujímavých a poučných príbehov. Rieky
kedysi bývali jedinými cestami, po ktorých sa ľudia dostávali do
ďalekých krajov. Aj dnes sú stále kľukatými cestami snov, po
ktorých sa môžeme preplaviť do minulosti. Kniha je doplnená
faktografickými údajmi o jednotlivých riekach a slovníčkom
zastaraných výrazov.
60.
VRANSKÁ ROJKOVÁ, Iva
Krídluška v krajine tŕňov : rozprávka pre
najmenších i najväčších / Iva Vranská
Rojková ; ilustr. Anna Gajová. – 1. vyd. ‒
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov, 2013. – 77 s.
ISBN 978-80-8061-717-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – symbolické rozprávky – mladší školský
vek – starší školský vek
Krídluška je malá kvetinová víla, ktorej sa snívajú sny s chorými
deťmi. A všetky ju posielajú do Imelitovho kráľovstva. Tam vraj
potrebujú jej pomoc... Kniha je určená detskému i dospelému
čitateľovi. Deti osloví zážitkovosťou a dospelých symbolikou.
Tento typ literatúry je vhodné čítať spoločne.
61.
VRLÍK, Peter
Rozprávky spod slovanskej lipy / Peter Vrlík, Peter
Mišák ; ilustr. Peter Uchnár. – 1. vyd. – Martin :
Matica slovenská, 2013. – 148 s.
ISBN 978-80-8128-081-8 (viaz.)
‒ slovanské rozprávky – ľudové rozprávky – mladší
školský vek – starší školský vek
Slovania odpradávna verili, že dobro nad zlom zvíťazí a túto vieru
nosia v srdciach dodnes. Keď putovali do nových vlastí, i keď sa
usadili, všade ich sprevádzali bytosti z ich mytológie. Okrem
krásnych rozprávok sa v knihe nachádzajú aj rôzne zaujímavosti
o jednotlivých slovanských národoch.
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Najkrajšia kniha Slovenska 2013.
62.
TRILECOVÁ, Božena
Rozprávočky aj básničky na doma i do školičky /
Božena Trilecová ; ilustr. Peter Cpin. – 1. vyd. –
Bratislava : MATYS, 2013. – 48 s.
ISBN 978-80-8088-367-6 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – básničky – predškolský
vek – mladší školský vek
Viete, prečo vrabec hopká, prečo kuriatku chutia zrniečka a prečo
kapustu hlava nebolí? To všetko, ale napríklad aj to, že žirafa
nebola spokojná so svojim krkom a čo sa stane, keď sa
zabudneme pozdraviť sa dočítate knižke plnej rozprávok
a básničiek.
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