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Spojenia 

Delphine de Vigan 

Hélene Destréeovej, bezdetnej učiteľke biológie, sa akosi nepozdáva psychický stav jej 
dvanásťročného žiaka Théa. Vysvitne, že chlapec dlhodobo trpí pre rozvod     rodičov a 
tajne sa uchyľuje k alkoholu spolu so spolužiakom Mathisom... 

Naturalista 

Andrev Mayne 

Do Theovej motelovej izby sa dobýjajú policajti. V srdci montanských hôr sa od nich 
dozvedá, že jeho bývalú študentku Juniper, ktorá neďaleko pracovala na vlastnom 
výskume, roztrhal medveď. Vlastne to mohlo byť aj inak ... 

Niet úniku 

Taylor Adams 

Príbeh vyrážajúci dych o štyroch cudzincoch, snehovej víchrici, unesenom dieťati a 
odhodlanej mladej žene, ktorá sa zúfalo snaží odhaliť a oklamať zákerného psychopata. 

Generál M.R. Štefánik 

Mariana Čenger Solčanská 

Strhujúce rozprávanie o živote Štefánika. Kniha rešpektuje skutočné udalosti jeho 
života, ale dopĺňa ich vlastným príbehom, mimoriadne zaujímavým a pútavým. 
Podčiarkuje nekonvenčnosť a prudkosť Štefánikovho života. 

Priepasť 

Jozef Karika 

Bývalý lezec trpiaci panickým strachom z výšok narazí na legendu o skalnej plošine v 
Tatrách, kde neznáma sila núti ľudí, ktorí tam zablúdia, skočiť do priepasti a zabiť sa. 
Nezvyčajné množstvo smrteľných nehôd v tejto oblasti mu nedá spávať. 

Mama milovala Gabčíka 

Veronika Homolová Tóthová 

Príbeh Jozefa Gabčíka, Anny Malinovej a jej dcéry Alenky (1939) sa týka nás 
všetkých. Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po druhej svetovej vojne 
Československo obnoviť v pôvodných hraniciach.  



Rozpoltená 

Lucia Sasková 

Dve mladé ženy, dva životy, dva osudy. Spája ich spoločný lekár a psychiatrická 
klinika, napriek tomu sa nikdy nestretnú. Aký je život s halucináciami alebo 
masívnymi výpadkami pamäti? Čo sa deje v čase, ktorý si hlavné hrdinky nepamätajú? 

Jorga 

Jana Pronská 

Jana Pronská nám vo svojom najnovšom románe ponúka dlho očakávané 
pokračovanie bestselleru Kliatba. Vstúpte do očarujúceho sveta mágie, 
dobrodružstiev, spaľujúcej vášne a obetavej lásky. 

Dcéra močiarneho kráľa 

Karen Dionne 

Helena Pelletierová má vysnívaný život - milujúceho manžela, dve dcérky, prácu, čo ju 
napĺňa. Jedného dňa však zachytí správu o zločincovi, ktorý utiekol z väzenia a zabil 
dvoch ľudí, a jej pokojné dni sa zmenia na nočnú moru. Ten muž je jej otec a ...... 

Horiaca ríša (Bohatier 3) 

Juraj Červenák 

Chazarská ríša niekoľko storočí ovládala pobrežia Kaspického mora a dolný tok Volgy 
a Donu. Jej sláva sa však chýli ku koncu. Kyjevský knieža Svjatoslav túži posunúť 
hranice svojho mocnárstva a otvoriť si prístup k bohatým južným krajinám a ...... 

Čierny zošit 

Richard Pupala 

Strašidelné príbehy. V každom vzťahu a aj v tej zdanlivo najobyčajnejšej situácii sa 
občas objaví čosi, čo sa vymkne realite, zabehanému chodu vecí. Čo sa stane, keď sa 
začnú zhmotňovať predstavy malého chlapca, ktorého fascinujú levy? 

My verzus vy 

Frederik Backman 

Niekedy je ohromne jednoduché vyvolať v ľuďoch vzájomnú nenávisť. Medveďovcami 
otriasla tragická udalosť a od tých čias tu má každý maslo na hlave. Lebo niekedy aj 
čestní ľudia robia hrozné veci v dobrej viere, že si iba chránia svojich najmilších. 

Pre Tvoje mŕtve oči 

František Juriga 

Pokračovanie románu Žiť cudzí život (2014). Protivňák, bývalý člen francúzskych légií 
pátra po vrahovi svojej dcéry. 



Sviňa 

Arpád Soltész 

Obyvatelia Malebnej krajinky pod Drobnými veľhorami sporadicky miznú. Iní urobia – 

celkom nečakane – závratné kariéry. Tie dva javy spolu súvisia. 

Ako chutí moc 

Ladislav Mňačko 

Brilantná analýza mravného rozkladu straníckeho a štátneho funkcionára v ťaživých 
päťdesiatych rokoch, môže slúžiť aj ako obraz neostalinského temna normalizácie, ale 
súčasný čitateľ v ňom zrejme nájde aj mnoho paralel so súčasnosťou.  

Utópia 

Thomas More 

Rozprávanie o živote na fiktívnom ostrove Utópia sa začína stretnutím troch postáv, 
medzi ktorými sa rozprúdi rozhovor. Thomas More a Peter Giles počúvajú rozprávanie 
fiktívnej postavy, „scestovaného“ Rafaela Hythlodaya o vzdialených krajoch. 

Odíď, povedala 

Denis Verniérre 

Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať 
ako úlomky zo života, či útla správa o stave duše ženy hľadajúcej kľúč k svojmu životu. 
Ako to býva, človek nepozná mnohé odpovede, niekedy ani otázky. .. 

Láska a veda 

Ján Vilček 

Ako sa pokrok vo vede rodí z veľkých sklamaní a ako sa výdobytky v oblasti medicíny 
dosahujú tímovou prácou, kde sa nové myšlienky zdieľajú, kde priateľstvo a láska 
niekedy zavážia najviac a kde šťastné náhody môžu byť rovnako dôležité ako vôľa uspieť. 

List zo záhrobia 

Dominik Dán 

Začiatkom deväťdesiatych rokoch sa začína nová éra a to nielen pre náš štát, ale aj pre 
bežných ľudí. Z Verejnej bezpečnosti sa stane Policajný zbor, ale kto ho bude tvoriť je 
otázne. Čo čaká funkcionárov a politicky aktívnych príslušníkov? A čo kriminalisti? 

Dedičný hriech 

Andrea Coddington 

Dorota Jasná, mladá žena z Bratislavy, stretne svoju osudovú lásku Mateja na potulkách 
Talianskom. Ich láska je okamžitá a intenzívna. Vzťah, do ktorého sa hlavní hrdinovia 
vrhnú bez hlavy a rezervy, odhaľuje komplikované väzby.  



Krátky nešťastný život Marilyn Monroe 

Milan Richter 

Divadelná hra odohrávajúca sa v Hollywoode, v ordinácii slávneho psychoanalytika i v 
pracovni zvláštneho vyšetrovateľa. Príbeh, ktorý má čitateľovi na samom konci odhaliť, 
kto zavraždil ikonu amerického filmu a sexsymbol 50. rokov minulého storočia.  

Hippie 

Paulo Coelho 

Paulo je mladý muž a chce sa stať spisovateľom. Nechá si narásť dlhé vlasy a vyberie sa 
do sveta hľadať slobodu a hlbší zmysel existencie. Zástupcovia brazílskej vojenskej 
diktatúry ho zatknú a uväznia. Neskôr sa v Amsterdame stretne s Karlou a .... 

Kde všade som (ne)zomrel 

Peter „Piter“ Popluhár 
Kde všade som (ne)zomrel je séria autobiografických tragikomických poviedok 
cynického hypochondra Petra Popluhára, ktorý sa na svojich cestách po Afrike, Ázii a 
Amerike dostáva do katastrofálnych situácií, stretáva protivných ľudí ... 

Poslední svedkovia 

Svetlana Alexijevič 

Detská nevinnosť a vojnové besnenie. Tieto dve veci v žiadnom prípade nejdú dokopy. A 
predsa v každom konflikte trpia najmä bezbranné deti. Tak je to dnes a tak to bolo aj 

pred viac ako sedemdesiatimi rokmi počas Veľkej vlasteneckej vojny v Sovietskom zväze. 

Sila nádeje 

Julián Melgosa & Michelson Borges 

Kniha Sila nádeje vám chce pomôcť žiť zmysluplným a úspešným životom. Nájdete v nej 
odpovede, ktoré vás privedú na cestu pokoja, obnovy a uzdravenia. 

Sila prítomného okamihu 

Eckhart Tolle 

Každý chceme prežiť šťastný život. Čítame návody, hľadáme rady, no šťastíčko je stále 
ako motýľ, ktorý nám neprestajne uniká. A síce univerzálnu radu „žijeme len raz, práve 
tu a práve teraz“ si všetci pospevujeme, len málokto z nás sa ňou riadi. 

Šlabikár šťastia 

Pavel „Hirax“ Baričák 

Kde sa berie a čo ten strach vlastne je? Prečo sa vlastne bojíme? Spúšťače strachov, 
strach zo zlyhania, z poníženia, samoty, z budúcnosti...... 

 



Šlabikár šťastia 

Pavel „Hirax“ Baričák 

Druhý diel Hiraxovho Šlabikára šťastia sa zameriava na sebapozorovanie ako spôsob 
spoznania a čistenia sa, vnímanie súvislostí pri veciach, ktoré sa nám neustále opakujú, 
začatie vnútorného dialógu, zbavenie sa zlozvykov a programov, ktoré nám škodia. 

Šlabikár šťastia  

Pavel „Hirax“ Baričák 

Nemôžete dať dieťaťu niečo, čo vo vás nie je. Neustále kritizovanie je priznaním sa, ako 
veľmi ste so sebou nespokojní, rovnako ako krik je prejav vašej vnútornej bolesti 
a bezmocnosti. Detská duša je ako savana- stačí jedna veta a zapálite ju. 

Každý má šancu 

Marcela Bieliková 

Sny, ktoré sa zdajú byť nerealizovateľné, sa môžu stať skutočnosťou – ak sa 

rozhodneme a budeme vytrvalí bez ohľadu na to, aké problémy nám prídu do cesty. 
Ďalších 15 povzbudzujúcich kapitol zo série krátkych príbehov zo života hovorí ... 

Veľký snár 

Dagmar Kludská 

Stručné heslovité výklady sú vyrozprávaním (a následným vysvetlením) zaujímavých 
snových príbehov, s ktorými sa pani Kludskej zdôverili jej klienti. Aj ich zážitky vám 
možno pomôžu odhaliť a pochopiť problémy ukryté v zákutiach vašej vlastnej duše... 

Čary a veštby, Mágia v ľudovej kultúre slovenska 

Katarína Nádaská 

Čerpá inšpiráciu v tradičnej slovenskej kultúre. Publikácia vás ponorí do tajomného 

sveta mágie, čarovania, veštieb a ich využitia v ľudovom liečiteľstve, presne tak, ako ich 
kedysi slovenský človek aplikoval v každodennom živote. 

Objav svoju hodnotu 

Dr. Julián Melgosa 

Čo je to sebadôvera? Ako vzniká? Ktoré faktory ju ovplyvňujú? Každý, kto chce 

dosiahnuť životné ciele, musí poznať svoju hodnotu. Nízka sebadôvera je najväčšou 
prekážkou, ak chceme rozpoznať vlastné schopnosti a dosiahnuť, po čom túžime. 

Veselé príhody zo školských lavíc II. 

Mária Petrová 

Každý z nás má určite vtipný zážitok zo školy. Prípadne za to dostal aj poznámku do 
žiackej knižky či pokarhanie od učiteľa. 



Čo mám vedieť o sexe, Pravdivo & otvorene 

Jasminka Petrovičová, Dobrosav Bob Živkovič 

Chcete sa dozvedieť niečo o sexe? Tím nadšených amatérov a špičkových odborníkov 
pre vás pripravil túto originálnu knihu plnú vtipných ilustrácií a príkladov zo života. Nie 
je to nijaká nudná príručka! Určite vás pobaví, rozosmeje, podpichne, ale aj poučí. 

Učebnica na prestávku 

Milan Lechan 

Pre žiakov od 6. ročníka ZŠ. Je to knižka krátkych humoristických básničiek a 
rečňovaniek, žiackych výrokov, vtipov a aforizmov zo školského prostredia.. 

Prešibané dvojčatá (Magický škrečok) 

Alena Penzešová 

Prečítajte si vtipné príbehy prešibaných dvojčiat a zaručene sa budete dobre baviť! 
Jakub a Mišo sú dvojčatá. A nie hocijaké. Majú iba deväť rokov, no aj napriek tomu 
dokážu ako virtuózi brnkať na nervy každému dospelému, ktorý s nimi príde do styku. 

Džínsový denník 

Zuzka Šulajová 

Čítať cudzie denníky by sa nemalo, ale pätnásťročná Paula vás pozýva, aby ste sa začítali 
do jej pestrého tínedžerského života. Spoznáte jej rodinu, zoznámite sa s jej najlepšími 
kamarátmi a rozlúštite spolu s nimi záhadu chalanských citov. Nehovoriac, že sa spolu .. 

Moja sestra Jodie 

Jacqeline Wilsonová 

Pearl a Jodie sú sestry. Pearl je ustráchaná a hanblivá, jej staršia sestra má konflikty s 
mamou a v škole jej to veľmi nejde. Mama získa prácu v súkromnej škole na vidieku, 
kde obe dievčatá prežijú nevšedné prázdniny.  

Kto by sa bozkával pod vodou? 

Dagmar Geisler 

Najlepšie kamarátky Georgia a Mella si navzájom prisahali, že sa nikdy 
nezamilujú. Ibaže jedného dňa sa pri bazéne objaví Robbie, chalan s tmavými 
kučeravými vlasmi a prenikavými očami.A veľkej prísahe je koniec. 



Artičokové srdcia 

Sita Brahmachari 

Dvanásťročná Mira opisuje krásne i zložité chvíle dospievania, odhaľuje tajomstvá 
života a nám tak ponúka príbeh o rodine, priateľstve, žiali i nádeji, a to s takou 

úprimnosťou, že nás to rozosmeje i rozplače – niekedy zároveň. 

Alica a ... jej bláznivá rodinka 

Karen McCombieová 

Zdá sa vám, že mať trinásť je úplne v pohode? Na to zabudnite. Trinásťročná Alica rieši 
rovnaké problémy ako všetky baby na celom svete: spory so súrodencami, 
nepochopenie rodičov, vzťahy s kamarátkami a prvé lásky.  

Pod krídlami motýľa 

Veronika Bicker 

Elena sa snaží zabudnúť na nešťastnú smrť svojej sestry Laury. Nikto nevie, ako presne 
zomrela. O rok neskôr objavia takmer na tom istom mieste ďalšie mŕtve dievča. Je to 
naozaj len náhoda? Čo spôsobilo dopravnú nehodu, pri ktorej Laura zahynula ? 

Pes hore bez ... 101 psín 

Pavol Janík 

Zbierka aforizmov básnika , ktorá bola ocenená Prémiou Ceny Spolku slovenských 
spisovateľov za rok 2000. 

Deň, keď som zmenil svet 

Iveta Kesnerová 

Najprv to vyzerá ako najhorší deň v jeho živote, a napokon sa zmení na to 
najbláznivejšie dobrodružstvo. Ján Mrkvička, chlapec s obyčajným menom, sa práve 
chystá na neobyčajnú cestu – nasadá do veľmi nevšednej vesmírnej lode a mieri do... 

Odkaz na buku 

Ľudmila Gašparíková 

Hlavnými protagonistami rukopisu sú dve dievčatá a dvaja chlapci, ktorí sa vyberú na 
celkom obyčajný bicyklový výlet na hrad Strečno, pričom si všimnú buk s nápisom 
vyrytým niekedy dávno. Poznajú to podľa toho, že nápis je zarastený kôrou a dátum... 



Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých 

Jozef Slovák 

Tradičné rozprávky prinášajú múdrosť, preverenú stáročiami, ktorá platí dodnes. 
Pravda je však taká, že dnešný svet sa zmenil, a spolu s ním aj ľudské vzťahy. Moderná 
doba si vytvorila svoje vlastné „múdrosti“, pravidlá i zákonitosti a tie treba deťom ... 

(Ne)Zabudni(te) na zabudnutie 

Ondrej Klenovský 

Zbierka desiatich originálne vtipných, no i poučných rozprávok spisovateľa, ktorý 
verne pozná detské duše z praxe profesionálneho vychovávateľa. Autor vychádza zo 
známeho prostredia ľudových rozprávok, ale kreuje ho do zmodernizovanej.... 

Tilda a dum hraček 

Tone Finnangerová 

Žiadny darček nie je hodnotnejší ako ten, ktorý je venovaný z lásky. Miesto tradičného 
zháňania vo výpredajoch, e-shopoch či rôznych super/hypermarketoch skúsme niečo 
pekné vytvoriť. Publikácia Tilda a dům hraček je na to ideálnym pomocníkom. 

Babičkina čarovná kniha rozprávok 

 

Vstúpte do rozprávkového sveta lesných víl. 

Lara a nebo 

Zbyňo Džadoň, Jana Kalixová 

Príbeh o strachu a jeho prekonávaní, ale aj o nebi, ktoré neodpovedá a o krásnom 
výhľade z veže. Súčasťou knihy je aj QR kód na stiahnutie súborov s pesničkami o 
Noci, o Vetre, o Katke, ktorá račkuje a ďalšie.  

Vianočné príbehy z podkrovia 

 

Tento príbeh je o Júlii, obyčajnom 8 dievčatku, rovnakom ako všetky ostatné. 



Motivačný zápisník 

Mendel Jan 

Či už chcete písať príbeh svojho života, poznamenávať si zážitky z ciest, 
zoznam receptov a úspechov alebo jednoducho potrebujete miesto na svoje 
skvelé kreatívne nápady, plány a sny -zápisník je vhodný pre takúto príležitosť! 

Klasické slovenské zručnosti pre chlapcov a dievčatá 

 

Návody a postupy krok za krokom. Viete upliesť korbáč z vŕbových prútov alebo 
venček z kvetov? Viete, ako vyrezať lodičku z kôry alebo vyrobiť šarkana.... 

Naučte sa tieňovať ceruzkou portréty 

 

Aj vás fascinuje jednoduchá no úžasná kresba obyčajnou ceruzkou? Kúzlo kontrastu 
bielej a čiernej farby nikdy nevyjde z módy, a ak vás kreslenie zaujíma, bola... 

Výroky slávnych 

Knižka s darčekovým dizajnom. 

Ponúka výroky slávnych osobností z celého sveta od A po Z. 

Najznámejšie výroky citáty príslovia 

Christa Poppelmann 

Známe i menej známe výroky slávnych a známych osobností zo sveta politiky, zábavy, 
filmu, ale i z posvätných kníh jednotlivých náboženstiev či citáty z filozofov všetkých 
období a z celého sveta, no aj preslávené repliky z filmov či dokonca z reklamy. 

Aha – porekadlá 

Tomáš Kompaník 

Prečítajte si tie najzaujímavejšie a najkrajšie slovenské ľudové porekadlá o rozume či 
reči, sile a spánku, hlade, chorobách, o práci a hospodárstve, ktoré sme pre vás vybrali. 

Čabajka a iné údeniny 

Erik Šimšík 



 

Migrény a iné bolesti hlavy 

Ramon C. Gelabert 

Bolesti hlavy (cefalea) patria medzi najčastejšie príčiny návštevy lekára. Len jedna tretina 
všetkých pacientov postihnutých týmito príznakmi vyhľadá svojho odborného lekára. Je 

natoľko rozšíreným ochorením, že ju zvykneme považovať za prirodzenú súčasť života. 

Zdravé telo 

MuDr. George D. Pamplona- Roger 

Zdravé telo predstavuje ľudské telo ako nesmiernu hodnotu, zameriava sa na 
funkcie jeho orgánov a častí a ponúka cenné rady na udržanie ich zdravia a ..... 

Trénujeme na maraton a púlmaraton 

David Chalfen 

Ako zlepšiť výkon vo vytrvalostnom behu. Príručka pre športovcov, ktorý chcú 
zlepšiť čas a kondíciu na maratónskej alebo polmaratónskej trati. 

Diéta na posilnenie imunity 

Jutta Poschetová 

Kniha ponúka pomoc pri chorobách, ktoré zavinilo nesprávne stravovanie, 
nedostatok pohybu a taktiež stres. Diéta na posilnenie imunitného systému je 
súčasne možnosťou vyhnúť sa inzulínovej... 

250 receptov pre zdravie a prevenciu 

George D. Pamplona- Roger 

Túto knihu pripravil tím uznávaných odborníkov v oblasti dietológie a výživy pod 
vedením Georga D. Pamplona-Rogera, MD, doktora internej medicíny a chirurgie, 
odborníka v oblasti zdravotnej výchovy, v spolupráci s Ester Malaxetxebarria, MD. 

100 najzdravších jedál pre budúce mamičky 

Jonny Bowden, Allison Tannisová 

V tehotenstve sa až príliš často zameriavame na to, čo nemôžeme jesť. Táto 
výborne spracovaná kniha je iná, lebo nám predstavuje jedlá, ktoré sú zdravé, 
dostupné a chutné. Vhodné pre každého bez ohľadu na vkus či výživové potreby. 



Sladké pokušenia 

Svatava Poncová, Vladimír Horecký 

Kuchárska kniha obsahuje veľké množstvo receptov sladkej kuchyne na každú 
príležitosť: múčniky, torty, rolády, chlebíčky, bábovky, rezy a zákusky, koláče, 
drobné pečivo, nepečené sladkosti a iné maškrty pre začiatočníkov i pokročilých. 

Pečieme s Teleránom 

Markíza- Teleráno 

Výber najlepších receptov, ktoré moderátorky - Adriana Poláková, Janka 
Hospodárová, Lenka Šóošová - pripravovali podľa diváckych námetov v Teleráne, 
relácii televízie Markíza. Recepty sú veľmi jednoduché..... 

Praktická výroba Bylinných tinktur 

Anastasja Semjonova 

Recepty na prípravu tinktúr a nápojov – všetky  na báze alkoholu. 

Domáce sušenie 

Michelle Keogh 

Pripravte si v sušičke potravín to najlepšie- od ovocia až po mäso. 

Rok v slovenskej ľudovej kuchyni 

Katarína Nádaská 

Katarína Nádaská v knihe prináša zasvätený pohľad na tradičnú kuchyňu v presvedčení, 
že práve táto stránka ľudovej kultúry môže byť žriedlom originálnych... 

Syry, Najlepšie remeselne vyrábané syry sveta 

Patricia Michelson 

Nájdete tu informácie z akého domáceho zvieraťa ten-ktorý syr pochádza, v ktorej oblasti 
sa vyrába, poskytne vám profily producentov, pre ľahšie vyhľadávanie ich produktov. 

Tradície na Slovensku 

Zora Mintalová Zubercová 

O pôvode, vývoji a význame našich bohatých tradícií. V prvej časti ponúka pútavé 
informácie o rodinnom zvykosloví, o narodení dieťaťa, svadbe i o úmrtí, o pôvode zvykov. 



Ako to naozaj bolo, Slovenskí zbojníci 

Matúš Kučera, Ján Botto 

Kniha má dve samostatné časti, preto v nej listujte a čítajte ju z oboch strán. Slovenskí 
zbojníci – povesti a iné zvesti Približuje zbojnícky život, zbojstvá a miesta, kde zbojníci žili 
a ktoré sa spomínajú v ľudovej slovesnosti. 

Kreatívny tanec pre deti a mládež 

Marta Poláková, Markéta Pucová 

Príručka pre pedagógov umeleckej tanečnej výchovy + DVD 

Nádherné šperky z papiera 

C. Dartevelle, E. Pieske, C. David Elias 

Mäkký papier, darčekový baliaci papier alebo včerajšie noviny - s touto knižkou pred vami 
nebude žiadny papier v bezpečí. V kombinácii s niekoľkými ďalšími materiálmi... 

Krížiková výšivka 

Deák Istvánné 

Praktická príručka s návodmi na vyšívanie krížikom. 

Zabudnuté remeslá a život na vidieku 

Gudrun Sulzenbacher 

Kniha obsahuje množstvo zaujímavých fotografií a poznatkov o tom, ako si ľudia kedysi 

sami vyrábali veci. Zoznámiš sa v nej s remeselníkmi i s ich vidieckym životom v 
minulosti a zistíš, ktoré remeslá zanikli a ktoré sa na Slovensku využívajú dodnes. 

Príbeh vlákna 

Zora Mintalová Zubercová 

Textilné remeslá minulých storočí sú časťou nášho kultúrneho dedičstva, dodnes budia 
obdiv a inšpirujú módnych tvorcov. Ako súviseli nariadenia panovníkov, výtvarné slohy 
či móda európskych kráľovien so vznikom a rozvojom textilných remesiel na Slovensku. 

Kreativní písmo „Jak na to“ 

Gabri Joy Kirkendallová, Laura Lavenderová,... 

S jednoduchými návodmi krok za krokom sa naučíte vytvárať krásne ručné písmo. 



Stavba pece na pizzu a chleba 

Jaroslav Závacký 

 

Stavba z přírodního kamene 

Wilfried Multhammer 

Stručná názorná praktická príručka pre prácu s prírodným kameňom. Ako kameň rezať 
a opracovať, v podrobných pracovných návodoch s fotografickou prílohou... 

Abeceda záhradkára, Návody a tipy 

Daniela Hrúziková  

Praktický sprievodca vám poradí, ako si vytvoriť perfektnú záhradu. 

Býva s nami korytnačka sladkovodná 

Romana Anděrová 

Chcete sa dozvedieť viac o tom, akú korytnačku pre chov zvoliť, ako zariadiť 
akvaterárium, čím ju kŕmiť alebo čo robiť v prípade choroby? Práve vám, začínajúcim 
chovateľom, je určená táto praktická príručka s názorným a poučným textom a ... 

Býva s nami morča 

Helena Piersová 

Vám a vašim deťom je určená táto praktická príručka pre začínajúcich chovateľov. Bude 
pre vás neoceniteľným pomocníkom, v ktorom nájdete množstvo užitočných rád o 
chove morčiat. Názorný a poučný text dopĺňa veľké množstvo farebných fotografií. 

Studenovodné ryby v akváriu 

Dick Mills 

Studenovodná akvaristika je viac než tradičná predstava zlatej rybky v sklenej guli. Táto 
farebná príručka oboznamuje so vzrušujúcimi možnosťami chovu studenovodných rýb, 
od založenia, príslušenstva a údržby studenovodného akvária, cez prehľad úžasných ... 



Vychovávame dieťa 

Jamie Loehr, Jen Meyersová 

V tejto knihe sa dozviete, ako byť dobrým rodičom a vychovať zdravé, šťastné dieťa. 
Nájdete v nej: • časový prehľad telesného, kognitívneho, rečového,... 

Manikúra a pedikúra 

Rosie Watsonová 

Návod na profesionálnu úpravu nechtov. 

150 divov sveta 

Ján Lacika 

Najpozoruhodnejšie prírodné krásy našej planéty. 

Školský Atlas sveta 

Mapa Slovakia editor 

1. vydanie   

 

Slovensko (hrady, zámky, kaštiele) 
 

Pavol Škubla 

 
Publikácia prináša výber textových a obrazových informácií o našich 120 najznámejších 
hradoch, zámkoch a kaštieľoch. Chronologický text dopĺňajú príbehy, zaujímavosti, 
povesti, legendy aj povery. Obrazové informácie aktuálnej podoby stavieb obohacujú ... 

 

Slovensko (zaujímavosti, unikáty, rarity) 
 

Alexander Vojček, Drahoslav Machala 

 
Autori tejto obrazovej publikácie chodili po Slovensku s otvorenými očami i s 
otvoreným srdcom a slovom i obrazom predstavujú krásy našej krajiny, aby aj jej 
návštevníci uvideli tie najkrajšie zázraky, ktoré sme dostali do daru. 

 

Slovensko ( architektúra, krásy prírody, pamiatky Unesco) 
 

Alexander Vojček, Drahoslav Machala 
 

Najkrajšie miesta Slovenska. Všíma si najmä pamiatky, ktoré sú zaradené do Svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. 



Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov 

 

Vladimír Segeš a kol. 

 
Kniha je rozsiahlym historickým prierezom vojenského diania na našom území od 
najstarších čias do súčasnosti a predstavuje aj najvýznamnejšie osobnosti slovenskej či 
inej národnosti, ktoré sú späté s vojnovými konfliktmi. Je rozdelená na 18 kapitol... 
 

Vojny sveta (Starovek, stredovek) 

 

Petr Klučina 

 
Dvojdielna výpravná Ottova encyklopédia: Vojny sveta renomovaného vojenského 
historika Petra Klučinu stručnou a pútavou formou mapuje základné medzníky a pojmy 
v dejinách. 

 

Čím žila slovenská rodina 

 

Katarína Nádaská 

 
Rodinné tradície a slávnosti v našej ľudovej kultúre. 

 

Slovenský rok (v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch) 

 

Katarína Nádaská 

 
Prečo dievčatá na sviatok Lucie búchali varechami na kurín? Prečo gazda na jar vkladal 
do prvej brázdy škrupinky z vajca? Prečo sa na svätého Jána nemalo vynášať z domu 
mlieko? Komu z rodiny patrilo stehno z martinskej pečenej husi? 

 

  Ikony architektúry 

 

 Darina Lalíková 

  
 ...čo by deti mali vedieť o slovenskej a svetovej architektúre má ambíciu robiť osvetu 
medzi deťmi a mládežou o kvalitnej architektúre a najmä o najdôležitejších dielach 
slovenskej modernej architektúry, ktoré už patria do kultúrneho aj architektonického .. 

 

Prírodný Atlas Slovenska 

 

Daniel Kollár, Kliment Ondrejka 

 
Územie Slovenska je rozdelené na jednotlivé mapové listy, na ktorých sú zakreslené 
najzaujímavejšie prírodné lokality a chránené územia od rozľahlých národných parkov 
po najmenšie prírodné rezervácie či prírodné pamiatky. 

 



Novoveké Slovensko 

 

Matúš Kučera 

 
Ako vnímali obyvatelia Uhorska katastrofálnu prehru pri Moháči a ako táto bitka 
ovplyvnila vysoké vládnuce kruhy, ktoré v nej prišli o svojich členov. Ako dlho sa 
Uhorsko spamätávalo z niektorých prešľapov ... 

 

Povesti o slovenských hradoch 1 

 

Ján Domasta 

Povesti sú súčasťou histórie, dali by sa povedať, že sú dačo ako protohistória. V každej 
povesti existuje historické jadro, ktoré sa zachovalo vďaka ústnemu podaniu. Ľud si 
určitú historickú skutočnosť alebo osobu opriadol dejom, ku ktorému časom pribúdali 
ďalšie a ďalšie skutočnosti, a tie sa vôbec nemuseli viazať k danému miestu či osobe. 

Povesti o slovenských hradoch 2 

Ján Domasta 

Neraz však iba ony svedčia o tom, že na určitom mieste stál napríklad hrad, či iná 
usadlosť. Vzhľadom na to, že povesti o osobách alebo miestach nachádzajúcich sa na 
území našej vlasti patria neodmysliteľne ku kultúrnemu dedičstvu, často sa k nim ... 

Na počiatku bol Sumer 

Vojtech Zamarovský 

SUMERI sú prvým historicky doloženým národom na svete. Žili v oblasti medzi riekami 
Eufrat a Tigris na území dnešného Iraku, kde archeológovia vykopali z hlbín tisícročí 
trosky ich miest a poklady ich umenia. 

Objavené cesty staroveku 

Michal Habaj 

Objavné cesty staroveku sa odvíjajú na pozadí ľudskej odvahy, neochvejnosti a 
vytrvalosti. Ešte i po stáročiach vzbudzujú obdiv a zasluhujú si miesto v literatúre faktu. 
Umožnili vznik veľkých ríš, prenos vedomostí a zručností... 

Rusovce Oroszvár- Karlburg 

Juraj Hradský, Jozef Mallinerits 

Rusovce ležia v hraničnom trojuholníku medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. 
Toto územie s bohatou históriou bolo osídlené už v praveku. Žili tu Kelti a neskôr 
Rimania postavili vojenský tábor Gerulata. 



Pomenovanie slovenských obcí v rokoch 1867- 1920 

Jozef Tóth, Martin Rusnák 

Dvojica autorov zberateľom starých pohľadníc a poštových celistvostí predkladá tento 
dokument na uľahčenie určenia, z ktorého mesta a obce na terajšom území 
Slovenskej republiky skúmaná pohľadnica alebo Celina pochádza. 

Osem storočí slovenskej heraldiky 

Ladislav Vrtel 

Knižné dielo prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldickej tvorby na Slovensku od 
prvopočiatkov heraldickej symboliky až po súčasnosť. Venuje sa heraldike štátnej, 
rodovej, šľachtickej i meštianskej, mestskej i obecnej, cechovej, cirkevnej,... 

Heraldický register Slovenskej republiky VI 

Peter Kartous, Ladislav Vrteľ 

Koncepčne i obsahovo nadväzuje na prvých päť zväzkov heraldického registra. Na 

rozdiel od doterajších zväzkov kvantitatívne výraznejšie sa prezentujú popri erboch 
miest a obcí aj erby občianske a inštitucionálne. Ťažiskom tohto zväzku sú ... 

Heraldický register Slovenskej republiky VII 

Peter Kartous, Ladislav Vrteľ 

Koncepčne i obsahovo nadväzuje na prvých šesť zväzkov heraldického registra. Spolu 
všetkých sedem zväzkov už zverejňuje 3 138 symbolov, erbov a vlajok našich miest, 
obcí a samosprávnych krajov, ako inštitúcií a osôb. 

Nakladanie s majetkom obce 

Jozef Tekeli 

Monografia „Nakladanie s majetkom obce“ je kvalitné a aktuálne dielo, ktoré vo 
svojich siedmich kapitolách pokrýva široké spektrum tém, ako napríklad prevod 
vlastníctva majetku obce, nadobúdanie majetku obcou a nájom zo strany obce,... 

Susedské spory v obci 

Helena Spišiaková 

Príklady riešenia susedských sporov, vzory právnych aktov, ochrana susedských práv, 
vecné bremená, ich vznik a zánik,.... 



Reč ticha (CD) 

Eckhart Tolle 

Podstata učenia Eckharta Tolleho je jednoduchá: Ak sa napojíme na 
vnútorné ticho, dostaneme sa za hranice našej mysle a emócii a ... 

 

   Medové príbehy (CD) 

 Ľubica Brezovická Šebeková 

 CD Medové príbehy postupne a zrozumiteľne pre deti odkrýva, čo sa deje 
počas obdobia jedného roka v mnohopočetných včelích rodinkách, čím sú 
pre nás ... 

Detským srdiečkam (CD) 

Katarína Kernová 

Detským srdiečkam 1 Úvod Ako sa Ľudko prestal hnevať Stankova výhra 
Ťava učiteľka Za všetko môže Dik! O dievčatku ktoré zabilo obra .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


