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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
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PÔVODNÁ SLOVENSKÁ TVORBA
PRE DETI A MLÁDEŽ
ZA ROK 2012
1.
Ako si vychovať brata : poviedky pre deti. – 1. vyd. –
Bratislava : Perfekt, 2012. – 159 s.
ISBN 978-80-8046-580-3 (brož.)
– poviedky – príbehy o deťoch – starší školský vek
Zborník poviedok Literárnej súťaže o pôvodnú
poviedku pre deti prináša už po ôsmy raz veľmi
zaujímavé a tematicky odlišné príbehy, ktoré však
určite u všetkých čitateľov zarezonujú.
Najlepšia detská kniha jari 2012.
2.
AZARI, Peter
Čo má perie / Peter Azari ; ilustr. Patrícia Dudášová
Harantová. – 1. vyd. - [Košice] : Equlibria, 2012. – nestr.
ISBN 978-80-8143-021-3 (viaz.)
– básničky – predškolský vek
Krátke, jednoduché básničky o vtáčikoch.
3.
BAGÍNOVÁ, Damiána M.
Jonáš a veľryba / Damiána M. Bagínová ; ilustr.
Ľuba Suchalová Harichová. – 1. vyd. – Bratislava :
Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. – 95 s.
ISBN 978-80-8135-013-9 (viaz.)
– biblické príbehy – dobrodružné príbehy – mladší
školský vek
Známy biblický príbeh o Jonášovom putovaní do mesta Ninive, kde mal
hlásať Božie slovo.
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4.
BARILLOVÁ, Janka
Studnička múdrej vrany / Janka Barillová. – 1. vyd. –
Bratislava : Vydavateľstvo Multikultúra v nás a Kultúrne
združenie národností a etník SR, 2012. – 79 s.
ISBN 978-80-970691-5-5
– básničky – mladší školský vek
Zbierka
básničiek
o zvieratkách,
bytostiach, ale aj každodenných veciach.

rozprávkových

5.
BODNÁROVÁ, Jana
Trinásť / Jana Bodnárová ; ilustr. Daniela Olejníková. –
1. vyd. – Bratislava : Perfekt, 2012. – 98 s.
ISBN 978-80-8046-581-0 (viaz.)
– príbehy o deťoch – poviedky – starší školský vek
Hrdinami poviedok sú tínedžeri, dievčatá a chlapci, ktorí
zápasia so svojimi problémami s dospievaním a životom.
Niektoré sú veselé, niektoré smutné, ale všetky majú niečo spoločné –
ponúkajú zamyslenie sa nad medziľudskými vzťahmi.
Najkrajšia a najlepšia detská kniha leta 2012.
6.
BOHUNICKÝ, Ľuboš
Príhody strašiaka Fešáka / Ľuboš Bohunický ; ilustr.
Oksana Lukomska. – 1. vyd. – Bratislava : Slovart –
Print s.r.o, 2012. – 63 s.
ISBN 978-80-8112-145-6 (viaz.)
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Strašiak Fešák strážil záhradku dedka Jožka. Keď vyhral
súťaž v strašení, strašiak Vydes ho ukradol a hodil do rieky. Tak sa
Fešák stratil. Aby sa vrátil domov, musel najprv nájsť cestu. Našťastie
mu pomáhajú jeho kamaráti – nezbedné vrabce, škriatok Pýtajko
a nebojácny Drsný žabiak.
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7.
BORČIN, Emil
Rozprávka o kométe / Emil Borčin ; ilustr. Zuzana
Surkošová. – 1. vyd. – Hostie : EBEN, 2012. – 79 s.
ISBN 978-80-971100-0-0 (viaz.)
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Už ste sa niekedy pozerali na nočnú oblohu plnú
hviezd? Zamysleli ste sa nad tým, či niekomu patria?
Komu by už patrili hviezdy! A predsa sú ľudia, ktorí po nich túžia. Chcú
ich polapiť do siete a vlastniť, len tak, aby ich mali. Aby sa cítili bohatí
a mocní. Kométu chcú chytiť do oceľovej siete. Na pomoc sa jej vybral
Rozprávkar...
8.
BRAT, Roman
Druhé podanie / Roman Brat ; ilustr. Miroslav Regitko. –
1. vyd. – Bratislava : FORZA MUSIC, 2012. – 151 s.
ISBN 978-80-89359-49-3 (viaz.)
– slovenské romány – príbehy o deťoch – starší školský
vek – mládež
Román Druhé podanie je príbehom o tínedžeroch, o ich
predstavách a problémoch na prahu dospelosti. Sebaistá až cynická
tvár, ktorou sa reprezentujú navonok, je neraz len obrannou maskou, za
ktorou sa ukrýva strach a krehká duša túžiaca po láske a harmónii. Ak
nenachádzajú porozumenie v rodine, hľadajú ho na ulici, v partii,
v droge. Z každej cesty však existuje návrat.
Najkrajšia detská kniha jari 2012.
9.
BRAT, Roman
Divadielka z klobúka / Roman Brat ; ilustr.
Ľuba
Suchalová. – 1. vyd. – Bratislava : SPN – Mladé letá,
2012. – 79 s.
ISBN 978-80-10-02312-7
– divadelné hry – mladší školský vek
So slovami a slovíčkami sa dá nádherne čarovať.
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Skladajú sa z nich príbehy, aké si len viete predstaviť. Dá sa s nimi hrať
a dajú sa aj zahrať.
10.
BREZOVANOVÁ, Katarína Jana
Srdcia v sedle / Katarína Jana Brezovanová ; ilustr.
Martin Körösi. – 1. vyd. – Bratislava : Fidentia, 2012.
– 259 s.
ISBN 978-80-971185-0-1
- príbehy o deťoch – dievčenské romány – starší
školský vek
Debut 15-ročnej autorky o príbehoch dvoch sestier,
ktoré bývajú na ranči a okrem lásky ku koňom riešia tínedžerské
problémy.
11.
BREZOVICKÁ ŠEBEKOVÁ, Ľubica
Medové príbehy / Ľubica Brezovická Šebeková. – 1.
vyd. – Vrútky :_Advent-Orion, 2012. – 183 s.
ISBN 978-80-8071-148-1 (viaz.)
– príbehy o deťoch – mladší školský vek
Tomáš, Lenka a Dominik chodievajú často k starým
rodičom. Starký je včelár a vie veľa o prírode. Často
s ním chodia na prechádzky a vždy sa dozvedia veľa nového.
12.
CERULA, Miron
Rozprávky z Lipovice / Miron Cerula ; ilustr. Danka
Kačurová. – 1. vyd. – Humenné : Erika Farkašová,
2012. – 140 s.
ISBN 978-80-969803-9-0 (viaz.)
– autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – mladší
školský vek
Rozprávky o zvieratkách, ktoré žijú v našich lesoch, ale aj na
gazdovských dvoroch.
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13.
DAŠKOVÁ, Kveta
Peťka, ja a osem medvedíkov / Kveta Dašková ; ilustr.
Svetozár Mydlo. – 1. vyd. – Bratislava : Q111, 2012. –
79 s.
ISBN 978-80-89092-65-9 (viaz.)
- príbehy o deťoch – mladší školský vek
Príbehoví súrodenci dvojičky Petra a Arnold sú svojimi
dobre vychovanými rodičmi tiež dobre vychovaní. To ale neznamená, že
nemajú chuť na nejaké huncútstvo.
Najkrajšia kniha zimy 2012.
14.
DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša
Veveričky z (luna)parku : básne / Danuša DragulováFaktorová ; hudba Danuša Dragulová st. ; ilustr. Jarka
Kolačková. – 1. vyd. – Bratislava : DAXE, 2012. – 45 s.
ISBN 978-80-89429-17-2 (viaz.)
– básničky – pesničky – mladší školský vek
Veselé zhudobnené básničky – pesničky potešia
menšie deti. Podľa pripojeného notového materiálu si ich dokážu aj
zahrať a zaspievať.
15.
DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša
Z leta vanie cestovanie / Danuša Dragulová-Faktorová ;
ilustr. Mária Tašková. – 1. vyd. – Bratislava : DAXE,
2012. – 48 s.
ISBN 978-80-89429-19-6 (brož.)
‒ autorské rozprávky – básničky – hádanky – pesničky
– mladší školský vek – predškolský vek
Kto sa chce dozvedieť, odkiaľ vanie cestovanie, zabaviť sa s hádankami
na kolesách, prečítať si básničky a zaspievať si pesničku
o požiarnickom aute, nech smelo siahne po tejto knižke.
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16.
FEDOR, Štefan
Angorský vyslanec / Štefan Fedor ; ilustr. Ján Vrabec. –
1. vyd. – Prešov : GRAFOTLAČ Šoltýs, 2012. – 71 s.
ISBN 978-80-971036-0-6 (viaz.)
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Viete, prečo majú angorské zajačiky červené oči? A kde
si dúha vyzliekla šaty? A čo všetko sa skrýva
v drotárskej kapse? Stačí, ak sa začítate do tejto knižky a hneď zistíte,
že angorské zajačiky sú vyslanci , ktorí prebúdzajú v ľuďoch dobré
pocity, šaty dúhy sa nájdu na obraze a drotárova kapsa skrýva ... Čo?
Predsa rozprávky!
17.
FEDOR, Štefan
Kájov výlet / Štefan Fedor ; ilustr. Ján Vrabec. – 1. vyd.
– Prešov : GRAFOTLAČ Šoltýs, 2012. – 63 s.
ISBN 978-80-971036-1-3 (viaz.)
– autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – mladší
školský vek
Kanárika Kája zobrali jeho majitelia na výlet. V záhrade
mu však vtáčiky otvoria dvere na klietke a Kájo je po prvá raz v živote
na slobode a spoznáva svet.
18.
FELDEK, Ľubomír
Uspávanka pre Martinka / Ľubomír Feldek ; ilustr.
Svetozár Mydlo. – 1. vyd. – Bratislava : Buvik, 2012. –
59 s.
ISBN 978-80-8124-026-3 (viaz.)
– básničky – mladší školský vek
Zbierka starších i novších básničiek známeho autora.
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19.
FURJELOVÁ, Ivana
Squelé babenky / Ivana Furjelová. – 1. vyd. – Bratislava
: Evitapress, 2012. – 230 s.
ISBN 978-80-89452-42-2 (brož.)
– dievčenské romány – počítačové závislosti – starší
školský vek – mládež
Karolína a Miša sú kamarátky na život a na smrť. Majú
svoje záľuby a vyhranený názor na vrstovníkov, ktorým záleží na tom,
aby boli „in“ a trávia čas pri počítači hraním hier alebo četovaním. Miša
však odíde na dva týždne na dovolenku a Kaja z nudy sadne k počítaču.
Najprv len zo zvedavosti, neskôr ju virtuálny svet celkom pohltí
a zabúda preň aj na svojich najbližších. Jej priority sa otočia o 180
stupňov...
20.
GAHÉROVÁ, Lenka
TriDé z 3. D : nezbedné príbehy troch kamarátov
z tretej Dé / Lenka Gahérová ; ilustr. Ľubka Maliariková,
Adrika Bátorová. – 1. vyd. – Martin : HladoHlas Group,
2012. – 93 s.
ISBN 978-80-89502-21-9 (viaz.)
– autorské rozprávky – príbehy o deťoch – mladší
školský vek
TriDé sú tretiaci. Nezbední lapaji, ktorí vôbec nie sú zlí, iba strašní
smoliari. Vždy si ich vyhliadne nejaká neplecha, ktorá si ich pritiahne
a oni potom musia robiť to, čo im prikáže. Zažijú veľa zábavy, ale zistia
aj to, že žiadne klamstvo nezostane bez následkov a pravda vyjde
nakoniec najavo.
21.
GAJDOŠÍK, Peter
Striga zo strojovne / Peter Gajdošík ; ilustr. Miroslav
Regitko. – 1. vyd. - Bratislava : Forza music, 2012. – 98
s.
ISBN 978-80-89359-51-6
– autorské rozprávky – príbehy o deťoch – mladší
školský vek
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Kto by nechcel aspoň raz v živote vedieť čarovať? Kto by odmietol
čarovné formulky, ktoré mu pomôžu rýchle a hlavne bez námahy
vyriešiť naliehavý problém? Kto by nechcel byť tak trochu
čarodejníkom? Mladá striga Krízia je na prvý pohľad rovnaké dievča ako
jej rovesníčky. Ale naozaj len na prvý pohľad. Krízia totiž nebýva v
obyčajnom byte či dome, ale v strojovni paneláka, ktorý večer čo večer
čarovnými formulkami mení na útulnú izbičku. Z pavúka sa stáva mobil,
z hračky bicykel, z dážďovky veľký had a čarovný vysávač jej slúži na
to, na čo jej predchodkyniam metla.
22.
GÁLISOVÁ, Natália
Dejiny statočného národa slovenského / Natália
Gálisová ; ilustr. Zuzana Bočkayová Bruncková, Juraj
Martiška, Mikuláš Martiška, Miroslav Regitko. – 1. vyd. –
Bratislava : Perfekt, 2012. – 160 s.
ISBN 978-80-8046-587-2 (viaz.)
– dejiny – Slovensko – náučná literatúra – starší školský
vek
Že dejepis je nudný a nezáživný? Omyl! Presvedčí ťa o tom táto knižka.
Priblíži ti históriu Slovenska ako ju nepoznáš. Je veselá, komixová,
obrázková. Vtiahne ťa do sveta plného prekvapení.
23.
GOGA, Marián
Tajomný svet hlavolamov / Marián Goga. – 1. vyd. –
Bratislava : DAXE, 2012. – 210 s.
ISBN 978-80-89429-21-9
‒ logické hry – hlavolamy – matematické hry – príručky –
starší školský vek
Hlavolamy, rébusy, hádanky a iné úlohy z tajomného
sveta hlavolamov sú dôležitým zdrojom poučenia a poznania, cibria
úsudok, bystria postreh a cvičia dôvtip. Preto majú veľký význam pri
rozširovaní poznatkov a duševného obzoru tak mladších, ako aj starších
čitateľov. V knihe je mnoho problémov, hlavolamov a úloh, ktoré treba
riešiť premýšľaním, dôvtipom a úsudkom. Netreba používať
komplikované vzorce a zložité výpočty, čitateľ vystačí s tým, čo sa
naučil v škole na hodinách matematiky.
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24.
HERIBANOVÁ, Tamara
Misia Eva, prísne tajné / Tamara Heribanová ; ilustr.
Petra Hilbert. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar, 2012. – 172 s.
ISBN 978-80-551-3047-7 (viaz.)
– príbehy o deťoch – mladší školský vek
Keď si rodičia prestanú rozumieť, majú to deti ťažké.
A majú to ťažké aj potom, keď dospelí vyriešia svoje
nedorozumenia rozvodom. No najhoršie je to vtedy, keď
zostanú bývať v spoločnom byte. Deti musia vyriešiť veľkú dilemu: sme
stále normálna rodina, taká ako ostatné, alebo nie? A vôbec, prečo sa
museli rodičia rozviesť? Nebolo by lepšie, keby sme boli zas všetci
spolu, tak ako predtým?
25.
HEVIER, Daniel
KR.V alebo Krajina V. čiže, Kráľovná Viktória / napísal
Daniel Hevier spolu s deťmi s diagnózou hemofílie, ktoré
knihu aj ilustrovali ; ilustrácie Martina Múdra... et al. ;
editorka Magdaléna Fazekašová ; autorka fotografií
Andrea Dudráková. – 1. vyd. – Bratislava : Trio
Publishing, 2012. – 114 s.
ISBN 978-80-89552-42-9 (viaz.)
‒ autorské príbehy – hemofília – krv – mladší školský vek – starší
školský vek
Toto je neobyčajná knižka. Napísal ju síce Daniel Hevier, ale pomáhali
mu pri tom deti. A sú to neobyčajné deti. Nielen preto, že majú
hemofíliu, ale aj preto, že sa so svojou diagnózou naučili žiť: aktívne,
tvorivo, veselo. V tejto knižke sa píše o hemofílii, ale nie je to
medicínska príručka. Naopak – je to napínavý a vzrušujúci príbeh,
miestami fantastický či humorný. Preto je určená všetkým deťom.
Najlepšia detská kniha zimy 2012.
26.
HUBOČANOVÁ, Emília
Veselá abeceda v básničkách / Emília Hubočanová ; ilustr.
Stanislav Lajda. – 1. vyd. - Bratislava : EDIS, 2012. –
ISBN 978-80- 55403557
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- básničky – abeceda – predškolský vek – mladší školský vek
Jednotlivé písmenká abecedy vo veselých a vtipných básničkách.
27.
HUNČÁR, Martin
Za Bránou Slova / Martin Hunčár ; ilustr. Juraj Martiška.
– 1. vyd. – Bratislava : Slovo života international, 2012. –
276 s.
ISBN 978-80-89165-33-9 (viaz.)
– príbehy o deťoch – biblické príbehy – dobrodružné
príbehy – starší školský vek
Janko – Johny je dvanásťročný chlapec, ktorý má rovnaké záľuby ako
ostatní – futbal, počítač... Súrodenci ho otravujú, rodičia mu iba
rozkazujú, škola ho nebaví... Na narodeniny však dostane nezvyčajný
dar – bibliu. Začne ju čítať a zistí, že pomocou nej nielen že prežije
rôzne dobrodružstvá, ale sa aj veľa naučí a hlavne sa stane lepším.
28.
JEDINÁK, Michal
Najmenšia rodina na svete / Michal Jedinák ; ilustr.
Katarína Gasko. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar, 2012. – 175
s.
ISBN 978-80-551-2851-1 (viaz.)
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Čo všetko sa môže stať, keď začnete prať v novom
pracom prášku! Oblečenie sa môže zbehnúť tak, že doň nevojdete.
Môžu sa tak zmenšiť aj ľudia? Rodina Hňatliakovcov to skúsila –
a podarilo sa im to! Tak sa stali najmenšou rodinou na svete.
29.
JOBUS, Branislav
Komisár Mrodge / Branislav Jobus ; ilustr. Igor
Derevenec. – 1. vyd. – Bratislava : SLOVART, 2012.
– 119 s.
ISBN 978-80-556-0677-4 (viaz.)
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– autorské rozprávky – humorné príbehy – detektívne príbehy – mladší
školský vek
Komisár Mrodge priletel na Slovensko, aby vypátral, kto ukradol
z bratislavského mosta reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Žeby
mimozemšťania? Okrem toho sa na Slovensku začína nebezpečne
zvyšovať kriminalita. Aké sú zámery zločincov? To všetko sa snaží
rozlúštiť slávny komisár Mrodge a jeho špeciálny tím.
30.
JUNGOVÁ, Ivana
Som človek! : kniha pre vnímavé (nielen) deti / Ivana
Jungová ; ilustr. Zuzana Medzay. – 1. vyd. – Bratislava :
LADA, s.r.o, 2012. – 90 s.
ISBN 978-80-970921-0-8 (viaz.)
– príbehy pre deti – mladší školský vek – starší školský
vek
Kniha krátkych príbehov na zamyslenie, doplnená tvorivými listami, kam
môžu čitatelia dokresľovať svoje obrázky na základe inštrukcií patriacich
k jednotlivým príbehom.
31.
KOŠKOVÁ, Hana
Uľa–Fuľa krotí farby / Hana Košková ; ilustr. Katarína
Slaninková. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice
slovenskej, 2012. – 71 s.
ISBN 978-80-8128-051-1(viaz.)
- príbehy o deťoch – starší školský vek
Temperamentná jedenástka Uľa-Fuľa nemá príliš v láske
poriadok, čipky a volány, skôr sa jej páčia staré zaprášené veci, fľaky na
tričku jej neprekážajú, ale najradšej má farby...
32.
KRÁLIK, Dávid
Celkom ako sen : ja, pojedač hmyzu / Dávid Králik ;
ilustr. Juraj Martiška. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt,
2012. – 64 s.
ISBN 978-80-8046-590-2
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– autorské rozprávky – rozprávky o chrobáčikoch – mladší školský vek
Keď raz učiteľ Dávid pripravil pre svojich žiakov netradičnú hodinu, stalo
sa čosi nečakané. Ocitol sa v ríši hmyzu. Alebo niekde inde? Tak či tak,
spolu s cvrčkami Robom a Borkou spoznáva celkom nový svet.
33.
KUBICA, Peter
ZOOlogické myšlienky / Peter Kubica ; ilustr. Anna
Pospíšilová. – 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov, 2012. – 45 s.
ISBN 978-80-8061-622-9 (viaz.)
– básničky – predškolský vek
Jednoduché básničky o zvieratách i abecede.
34.
KUNIAK, Juraj
O stratenej rukavičke / Juraj Kuniak ; ilustr. Jana
Kiselová-Siteková. – 1. vyd. - Kordíky : Skalná ruža,
2012. – 39 s.
ISBN 978-80-970014-3-8 (viaz.)
– veršované rozprávky – rozprávky o zvieratkách –
predškolský vek– mladší školský vek
Malý Matej stratil rukavičku a aj sám sa stratil. Rukavičku našli
zvieratká, ktoré si z nej spravili domček. Bolo im v nej dobre, teplučko
a útulne. Ale čo Matej? Kto ho nájde?
Najkrajšia detská kniha jesene 2012.
35.
LACIKOVÁ, Zdenka
Šla dážďovka na ryby. – Holíč : Forza Slovakia, 2012. –
ISBN 978-80-870687-3-8
- básničky – mladší školský vek
Jednoduché veršíky pre deti.
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36.
LAZÁROVÁ, Mária
O medvedíkovi bez mena / Mária Lazárová ; ilustr. Juraj
Martiška. – 1. vyd. – Bratislava : SLOVART, 2012. – 103
s.
ISBN 978-80-556-0678-1
– autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – mladší
školský vek
Do Zvieratkova príde nový obyvateľ. Malý medvedík v károvanej
bundičke. Nemá nikoho, ani mamu, ani otca, ba ani meno. To nie je
v poriadku. Každé dieťa má mať rodičov. Medvedíkovi pomôžu jeho
noví kamaráti – najprv mu nájdu náhradnú mamu, potom meno a potom
ešte niečo...
37.
LEHOTSKÝ, Ľubomír
Zápisník železničných škriatkov / Ľubomír
Lehotský ; ilustr. Eva Tkáčiková a Wioletta Dylag. –
1. vyd. – Košice : Produkčná dielňa AVE, 2012. –
50 s.
ISBN 978-80-970147-4-2 (viaz.)
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Železničná stanica je veľmi dôležité miesto. Prichádzajú do nej vlaky
z rôznych kútov sveta a zakaždým privezú veľa ľudí. Zo železničnej
stanice vlaky aj odchádzajú a ľudí odvážajú. Aby všetko fungovalo tak,
ako má, na to dozerajú železniční škriatkovia. Kde sa na stanici vzali?
Predsa pricestovali vlakom!
38.
LENHART, Jozef
Čierne zlato. Povesti z Hornonitria / Jozef Lenhart ;
ilustr. Rudolf Cigánik. – 1. vyd. - Bratislava : Trio
Publishing, 2012. – 374 s.
ISBN 978-80-89552-30-6
– slovenské povesti – Ponitrie – mladší školský vek
16

Dvanásť nezvyčajných, dobrodružných až neuveriteľných povestí
z málo známeho kultúrneho regiónu Slovenska – horného Ponitria
a jednej z piatich dolín Hornonitria.
Najlepšia a najkrajšia kniha jesene 2012.
39.
LIPTÁKOVÁ, Slávka
Dierožrút / Slávka Liptáková ; ilustr. Fero
Lipták. – 1. vyd. – Bratislava : Slávka
Liptáková : Slovart, 2012. – 96 s.
ISBN 978-80-556-0615-6 (viaz.)
– fantazijné príbehy – mladší školský vek –
starší školský vek
Dierožrút je tvor, ktorý sa živí dierami. Čo sa však stane, keď zožerie
všetky diery, ktoré mal nablízku? Dozvie sa, že vo vesmíre existujú
gigantické čierne diery, ktoré by možno zaplnili jeho prázdne brucho.
Tak sa ich vyberie hľadať... Dokáže zožrať aj obrovskú vesmírnu čiernu
dieru?
40.
LUKNÁROVÁ, Dobroslava – KUGLEROVÁ,
Zuzana
Vinohradnícke povesti / Dobroslava Luknárová,
Zuzana Kuglerová ; ilustr. Katarína Ilkovičová. – 1.
vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej,
2012. – 151 s.
ISBN 978-80-8115-084-5 (viaz.)
- slovenské povesti – vinohradníctvo – starší školský vek
Slovenské povesti z vinohradníckych oblastí.
Najlepšia detská kniha jesene 2012.
41.
MAJCHRÁKOVÁ, Svetlana
Vodník Čľupko / Svetlana Majchráková ; ilustr. Stanislav
Lajda. – 1. vyd. – Bratislava : Marenčin PT, 2012. – 85 s.
ISBN 978-80-8114-154-6
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Vodník Čľupko sa rozhodol odísť od rodičov a nájsť si
vlastný rybníček. Usadil sa neďaleko vodného mlyna
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a o svoj nový domov sa príkladne staral. Popri tom si našiel čas aj na to,
aby pomohol každému, kto jeho pomoc potreboval, ba aj na to, aby si
našiel nevestu.
42.
MILČÁK, Ján
Rozprávka o oslíkovi / Ján Milčák ; ilustr. Renáta
Milčáková. – 1. vyd. – Bratislava : TRIO Publishing,
2012. – 86 s.
ISBN 978-80-89552-21-4 (viaz.)
– autorské rozprávky – rozprávky o priateľstve –
mladší školský vek
Na začiatku je biely papier alebo plátno a maliar. Namaľuje obrázok
a keď sa mu prihovorí, obrázok ožije. Takto sa narodí oslík a začne sa
príbeh o kamarátstve, vzájomnej pomoci a o tom, že ľuďom nesmie
chýbať radosť. Súčasťou knižky je príručka Timotey Vráblovej Čítame
s porozumením.
Najkrajšia a najlepšia detská kniha leta 2012.
43.
MISLOVIČOVÁ, Sibyla
Školáčikova čítanka / Sibyla Mislovičová ; Ilustr.
Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – Bratislava : MATYS,
2012. – 48 s.
ISBN 978-80-8088-280-8 (viaz.)
– básničky – riekanky – hádanky – mladší školský vek
– predškolský vek
Vtipné i poučné príbehy zo života detí, veršovaná abeceda, veselé
počty a množstvo zábavných básničiek a hádaniek.
44.
MIŠÁK, Peter
Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch / Peter Mišák. –
1. vyd. – Žilina : GEORG, 2012. – 168 s.
ISBN 978-80-89401-86-4 (viaz.)
– slovenské povesti – povesti o zvonoch – starší školský
vek
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Zvony sú odvekým nástrojom komunikácie. Ľudia si ich prostredníctvom
oznamovali dôležité správy. Niekto sa narodil, niekto zomrel, niekde
vypukol požiar, inde dedinu zaliala povodeň... Zvony ohlasovali príchod
nevolaných návštevníkov, hlavne vojenské nájazdy, ale aj vzácne
návštevy panovníkov. Dokonca ich hlas mal zaháňať zlých duchov,
rozháňať búrky a krupobitia.
45.
NAGAJOVÁ, Jana
Rozprávky a príbehy nielen pre Dorotku / Jana
Nagajová ; ilustr. Dorotka Porubská. – 1. vyd. –
[S.l.] : Jana Nagajová, 2012. – 92 s.
– autorské rozprávky – duchovná próza – mladší
školský vek
Kniha hovorí o význame rodiny a generačnej
kontinuite, o láske, porozumení a potrebe obety.
46.
NAGLIK, Hana
Ester a Turáci / Píše a kreslí Hana Naglik. – 1. vyd.
– Bratislava : IRON LIBRI, 2012. – 188 s.
ISBN 978-80- 970750-3-3
‒ autorské rozprávky – mladší školský vek
Pokračovanie príbehov malej Ester z knihy Ester
a Albatros. Kniha získala Cenu ministra kultúry za
ilustrácie a titul Najkrajšia kniha roka.
47.
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra
Klára a mátohy / Petra Nagyová-Džerengová ; ilustr.
Katarína Gasko. – 1. vyd. – Bratislava : Slovart, 2012.
– 110 s.
ISBN 978-80-556-0495-4 (viaz.)
– autorské rozprávky – príbehy o deťoch – mladší
školský vek
Malá Klára sa chystá do školy. Na prázdninách u dedka objaví
čokoládový strom a stará sa o psíka. Teší sa na malé bábätko, ktoré im
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pribudne do rodiny. Ale ako školáčka sa nesmie ničoho báť. Ani mátoh,
ktoré bývajú pod jej posteľou. Ako sa ich však zbaviť?
48.
NÁHLIKOVÁ, Alica
Básničky do detskej izbičky / Alica Náhliková ; ilustr.
Ján Vrabec. – 1. vyd. – Bratislava : Príroda, 2012. – 48
s.
ISBN 978-80-07-01960-7 (viaz.)
– básničky – mladší školský vek – predškolský vek
Jednoduché básničky pre najmenších.
49.
NUI, Sara
Mestečko Fajnorovo / Sara Nui ; ilustr. Ján Slovák, Ján
Slovák ml. – 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2012. – 80 s.
ISBN 978-80-8046-561-2
– príbehy o deťoch – mladší školský vek
Románik pre deti so zvláštnou poetikou a kolážami
odohrávajúci sa v čarovnom mestečku Fajnorovo, v
ktorom malé krásne dievčatko stratilo za tajomných
okolností milovanú mamu aj reč. S rozprávačom príbehu sa
dorozumieva len "chrobáčkovským jazykom". Mestečko je obrazom
duše malého dievčatka - samotnej rozprávkarky Sary Nui. V detstve
stratila otca a celý život sa vracala do svojho snového sveta, v ktorom
sa cítila najlepšie. Jej romániky pre deti sú hojivé ako pohladenie. Spája
sa v nich farebná obraznosť Dobšinského slovenských ľudových
rozprávok s tajomnými zákutiami exotických krajín duše predkov.
Najlepšia detská kniha jesene 2012.
50.
OLŠOVSKÁ, Anna
Ovečky pod palmami / Anna Olšovská ; ilustr. Monika
Brummerová. – 1. vyd. – Trnava : Spolok svätého
Vojtecha, 2012. – 62 s.
ISBN 978-80-7162-936-8
– príbehy – básničky – hádanky – mladší školský vek
20

Poučné príbehy pre deti, inšpirované kresťanskými tradíciami.
51.
POCHANIČ, Ján
Rozprávky do tmy / Ján Pochanič ; ilustr.
Nevidiace a slabovidiace deti zo Spojenej školy
internátnej v Levoči. – 1. vyd. – Bratislava : Pro
Solutions, 2012. – 94 s.
ISBN 978-80-8139-012-8
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Keď sa deti dajú dokopy, zvyčajne sa im podarí parádna vec. I v tejto
knihe sa dali dokopy nevidiace deti so slabozrakými a spolu so
spisovateľom zostavili jedinečnú knihu, ktorá nemá obdobu na
Slovensku... a ktovie kde ešte!
52.
REVAJOVÁ, Toňa
Johanka v Zapadáčiku / Toňa Revajová ; ilustr. Juraj
Balogh. – 1. vyd. – Bratislava : Slovart, 2012. 130 s.
ISBN 978-80-556-0310-0 (viaz.)
– autorské rozprávky – príbehy o deťoch – mladší
školský vek
Johanka sa s mamičkou a malým Samkom presťahuje
do Zapadáčikova. Myslí si, že si nikdy nezvykne.
Postupne však začína spoznávať nielen deti v škole, ale aj susedov.
Zisťuje, že aj v Zapadáčikove má priateľov, dokonca lepších, ako
v meste.
53.
REVAJOVÁ, Toňa
Zlom väz, Johanka! / Toňa Revajová ; ilustr. Ďuro Balogh.
– 1. vyd. – Bratislava : SLOVART, 2012. – 131 s.
ISBN 978-80-556-0687-3
– autorské rozprávky – príbehy o deťoch – mladší školský
vek
Johanka sa sťahuje zo Zapadáčika späť do mesta. Opäť
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niečo nové, na čo si musí zvykať. Necháva tu všetkých priateľov.
Zvykne si v novom prostredí?
Najlepšia detská kniha zimy 2012.
54.
Rozprávky z ôsmeho svetadielu / Sylvia Záhorová ...[et
al.] ; ilustr. Sylvia Záhorová. – 1. vyd. – Bratislava :
Slovart, 2012. – 105 s.
ISBN 978-80-556-0729-0 (viaz.)
– autorské rozprávky – autistické deti – mladší školský
vek
Deti postihnuté autizmom majú svoj vlastný svet
sprevádzaný množstvom slov, ktoré pre ostatných nič neznamenajú. Ich
život však napĺňajú istotou, robia ho farebnejším a bezpečnejším.
55.
RÚČKOVÁ, Enja
Žuvačkový kráľ / Enja Rúčková. – 1. vyd. – Bratislava :
Vydavateľstvo Motýľ, 2012. – 271 s.
ISBN 978-80-89482-76-4 (viaz.)
– dievčenské romány – starší školský vek – mládež
Zoja je stredoškoláčka s typickými problémami dievčat jej
veku. Ku starostiam s despotickým otcom a školou sa
pridali starosti s tanečnou. Čo si v nej počne? Všetko sa však začne
meniť, keď stretne sympatického Adama...
56.
STARODUBCEV, Grigorij
Veselé básničky pre všetky detičky / Grigorij
Starodubcev ; ilustr. Ján Vrabec. – 1. vyd. – Bratislava :
Perfekt, 2012. – 48 s.
ISBN 978-80-8046-592-6 (viaz.)
– básničky – mladší školský vek
Krátke aj dlhšie básničky pre malých školákov.
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57.
STOLIČNÝ, Peter
Hlúpy Jano v sieti : rozprávky o počítačoch a iných
zázrakoch 21. Storočia / Peter Stoličný ; ilustr. Vladimír
Kardelis. – 1. vyd. – Bratislava, Fortuna Libri, 2012. –
152 s.
ISBN 978-80-8142-055-9 (viaz.)
– autorské rozprávky – mladší školský vek
Hlúpy Jano v rozprávkach vylihuje na peci a potom sa vyberie do sveta.
Svet sa ale modernizuje a dnešný hlúpy Jano neleží na peci, ale na
radiátore. A pretože to vôbec nie je pohodlné, odchádza do sveta, a to
nie obyčajného, ale do sveta počítačov. Že svet počítačov nemá nič
spoločné s rozprávkami? Ale má. Presvedčíte sa o tom v tejto knižke.
58.
ŠINKOVICOVÁ, Zuzana
Kráľovská koruna : povesti a rozprávky z Nového Mesta
nad Váhom a okolia / Zuzana Šinkovicová ; ilustr. Jozef
Cesnak. – 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo Matice
slovenskej, 2012. – 93 s.
ISBN 978-80-98115-085-2 (viaz.)
- slovenské povesti – slovenské rozprávky – mladší
školský vek – straší školský vek
Povesti z okolia Nového Mesta nad Váhom.
59.
ŠPAČKOVÁ, Zora
Slovenské rozprávky / Prerozprávala Zora Špačková ;
ilustr. Daniela Ondreičková. – 1. vyd. – Bratislava :
Príroda, 2012. – 177 s.
ISBN 978-80-07-02087-0 (viaz.)
– slovenské ľudové rozprávky – mladší školský vek –
starší školský vek
Do knižky sú zaradené ľudové rozprávky v ich pôvodnej podobe, ako
ich rozprávali ľudia z rôznych koncov Slovenska. Najznámejšie
rozprávky sú uvedené v ich menej známych verziách.
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60.
ŠRÁMKOVÁ, Jana – TURAN, Ján
Hop zo škôlky do školičky / Jana Šrámková; Ján Turan ;
ilustr. Peter Cpin. – 1. vyd. - Bratislava : Regent, 2012. –
64 s.
ISBN 978-80-88904-81-6
– autorské rozprávky – básničky – predškolský vek –
mladší školský vek
Kniha je plná veselých a kvalitných básničiek, poviedočiek, doplnená
krásnymi ilustráciami akademického maliara Petra Cpina.
61.
ŠTEFANIČ, Vladimír
Kráľovná z Tamiru VI., VII., VIII. / Vladimír Štefanič. – 1.
vyd. – Bratislava : Don Bosco, 2012. – 331 s.
ISBN 978-80-8074-167-9 (viaz.)
– fantazijné romány – starší školský vek
Záverečné tri časti – Orol z kameňa, Čarovné prúty
a Natálka – príbehov o sirote Natálke.
62.
ŠTRBÍK, Tomáš
Druhé ja : tajomstvo paralelného sveta / Tomáš Štrbík.1. vyd. - Pezinok : VIA BIBLIOTHECA, 2012. – 514 s.
ISBN 978-80-8952-10-6
‒ fantazijné romány – starší školský vek
Existuje svet, ktorý je pred našimi očami ukrytý. V tomto
svete existuje mágia, iné dimenzie, paralelné reality, ale
aj nepredstaviteľné zlo. A tu žije mladá čarodejnica Henriet, ktorá
vysloví zaklínadlo a to ju prevedie k tajomnému vyvolávania jej druhého
ja zo sveta opačného nášmu. Netuší však, aké mocné sú temné sily,
ktoré čakajú len na to, kedy sa jej to podarí...
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63.
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník 3 / Zuzka Šulajová. – 1. vyd. –
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2012. – 239 s.
ISBN 978-80-220-1649-0 (viaz.)
– dievčenské romány – mládež
Posledné (aspoň podľa autorky) pokračovanie príbehov
Pauly a jej priateľov. Sú v maturitnom ročníku a musia
riešiť čoraz zložitejšie situácie v škole aj v živote.
64.
ŠVENKOVÁ, Viera
O múdrej Aničke / Viera Švenková ; ilustr. Lenka Hlávková. – 1. vyd. –
Bratislava : Vydavateľstvo SEN, 2012. – 65 s.
ISBN 978-80-971022-0-3 (brož.)
- autorské rozprávky – jazykoveda – mladší školský vek
Malá Anička objavuje svet slov. Dozvedá sa, že mačací pán nie je
„mačiak“, ale kocúr, nežehlíme „žehľou“, ale žehličkou a veľa iného.
Cieľavedomou detskou logikou sa snaží dopátrať správnych výrazov.
65.
TURAN, Ján
Smelá Apolienka / Ján Turan ; ilustr. Mária Nerádová. –
1. vyd. – Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012. – 90 s.
ISBN 978-80-10-02285-4 (viaz.)
– autorské rozprávky – básničky – hádanky –
predškolský vek - mladší školský vek
Apolienka je škôlkárka, ktorá čoskoro pôjde do školy.
Zlostí sa na svoje zriedkavé meno, lebo sa bojí, že sa jej budú
spolužiaci vysmievať. Tí však majú iné starosti. A navyše Apolienka má
skvelého dedka, ktorý všetko vie.
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66.
ULIČIANSKY, Ján
Tajomstvo Čierneho Dvora / Ján Uličiansky ; ilustr.
Ľuboslav Paľo. – 1. vyd. – Bratislava : TRIO Publishing,
2012. – 115 s.
ISBN 978-80-89552-38-2 (viaz.)
– príbehy o deťoch – dobrodružné príbehy – starší
školský vek
Peter a Paolo sa stanú susedmi. Napriek nesúhlasu rodičov sa rýchlo
spriatelia a rozhodnú sa preskúmať podzemnú chodbu, ktorú objavili
v Paolovej záhrade. Zdá sa, že vedie do starého kaštieľa, zvaného
Čierny Dvor. Ako všetky staré budovy, aj táto má svoje
tajomstvo...Súčasťou knižky je príručka Timotey Vráblovej Čítame
s porozumením.
67.
VANDAL, Pišta Wilson
Ratlík Karlík : všetkým strapatým špuntom /
Pišta Vandal ; ilustr. Jano Valér Tornád. – 1.
Vyd. – Bratislava : Limerick, 2012. – 30 s.
ISBN 978-80-971160-2-6 (viaz.)
- básničky – mladší školský vek
Veselé básničky pre deti.
68.
VARADINOVÁ, Anna
Rozprávočky kvapky Danky / Anna Varadinová ; ilustr.
Jana Dallosová. – 1. vyd. – Bratislava : DAXE, 2012. –
70 s.
ISBN 978-80-89429-20-2 (viaz.)
‒ autorské rozprávky – rozprávky o zvieratkách – mladší
školský vek
Dozviete sa, o čom sníva malá žabka Karolínka, aké
starosti má jašterička Darinka, i o tom, ako sa malé mravčeky
pripravovali na svoju prvú olympiádu. Určite vás pobaví aj malý červík
Paťko, ktorý sa takmer stane chutnou potravou pre malú rybku Idku.
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Ako sa zachráni? No predsa vďaka svojej šikovnosti. A keď je naozaj
najhoršie, vždy pomôžu dobrí kamaráti.
69.
VENDRINSKÝ, Valér
Hádanky a veršovanky od tetušky Hanky / Valér
Vendrinský ; ilustr. Igor Cvacho. – 1. vyd. – Žilina :
GEORG, 2012. – 47 s.
ISBN 978-80-89401-74-1 (viaz.)
– básničky – hádanky – predškolský vek
Jednoduché básničky a hádanky pre najmenších.
70.
ŽARNAY, Jozef
Signály ľadového sveta / Jozef Žarnay ; ilustr. Martin
Kellenberger. – 1. vyd. – Bratislava : Regent, 2012. – 121
s.
ISBN 978-80-88904-82-3 (viaz.)
– príbehy o deťoch – fantazijné príbehy – dobrodružné
príbehy – starší školský vek
Deväť mladých prieskumníkov z vesmírnej stanice EURÓPA prežilo
množstvo dobrodružstiev. Po záchrane EURÓPY sa však pre nich začal
normálny život – štúdium a plnenie rôznych úloh. Náhodne sa však stali
účastníkmi vypuknutia ťažkej epidémie, ktorá zachvátila skoro všetkých
osadníkov. Okrem toho niektorí pacienti s úrazom hlavy mali zvláštne
halucinácie a rozprávali cudzím, neznámym jazykom. Podarí sa im
zachrániť osadníkov a rozlúštiť záhadné posolstvo?
71.
Želkova škôlka / Ilustr. Ladislav Gulik. - 1. vyd. –
Partizánske : DRAP, 2012. – nestr.
ISBN 978-80-970022-2-8
– dopravná výchova – železnice – predškolský vek
Ježko Želko a nezbedný zajko naučia deti, ako sa
správať na železničnej trati a okolo nej.
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