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Názov: Fifo, Vierka a začarované prasiatko  MOC 6,9 € 

Šašo Fifo a Vierka sú nerozluční kamaráti, ktorí prebývajú v rozprávkovej krajine.  

Ich priateľom bolo aj prasiatko Kvík, ktoré pre svoju, lenivosť špinu a neporiadok sa 

zapáčilo zlému škriatkovi Špinkovi. Na ceste Šaša Fifa a Vierky za vyslobodením 

prasiatka Kvík stretnú mnoho priateľov, ktorý im pomôžu. Koho stretli a čo im pomohlo to 

sa dozviete v našej knižke. 

Počet strán: 56, Väzba: tvrdá, Rozmery: 13,7 x 18,6 cm 

 

 

 

 

Názov: Hračky z papiera MOC 13,90 € 

  Špeciálne technické prevedenie, veľký formát knihy 
-    10 dinosaurov s jednotlivými časťami tela 
-    K poskladaniu stačí len lepidlo a postupovať podľa návodu v knihe 
+      vo vnútri 3D príloha krajinky, ktorú si môžeš jednoducho postaviť podľa návodu v 
knihe 
  
Kniha rozvíja kreativitu, hravosť a zručnosť detí. 
  
Jazyk: Slovenský 
  
Počet strán: 32, Väzba: lepeno-šitá, Formát: 26x 32 cm 
 

 

 

 

 

Názov: Čarovná Dvojica -  MOC 9,9 € 

Tigrík Prúžik a leopardík Škvnka zažijú mnoho dobrodružstiev v džugli, okrem nich sa Vám 

predstavia aj opička Joja, ujo slon a mnoho ďalších zvieratiek,.. V druhej časti s Brankom a 

jeho kamarátom Žltochvostom vojdete do sveta rozprávok. Aj tam sa stretnete s mnohými 

hrdinami - drakom, vodníkom, modrým a zeleným kráľom a ... všetko vám prezradíme. 
Ilustrácie: Peter Cpin 

 

Počet strán: 144, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

Názov: Druhé sólo –  MOC 8,9 € 

V knižke nájdete mnoho básni nielen o zvieratkách prirode, ale aj ovšetkom krásnom, čo 

nám prináša teto svet. Nezabudli sme v nej ani na vás, ktorí mate radi hádanky a iné 

nezvyčané úlohy.  

 

Počet strán: 80, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

 

 



 

Názov: Kufor na kolieskach - MOC 8,9 € 

Zbierka poviedok Kufor na kolieskach v sebe skrýva príbehy rodín s deťmi. Každá rodina 

je iná a môžete v nej zažiť nejdenú vážnu, ale aj veselú situáciu.  

Počet strán: 128, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

Názov: Kliatba zeleného plameňa - MOC 8,9 € 

Príbeh je situovaný do slovenského prostredia, do tajomného zámku s tajomným 

démonickým predmetom, ktorý prináša iba smolu a prekliatie. Sprevádzať nás ním budú 

žiaci VI.C 

 

Počet strán: 152, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

Názov: Časolet MOC 6,90 € 

Jánošíka predsa len zachránili. Neveríte? V sci-fi príbehu majstra slovenskej fantastiky 

plnom humoru, ale aj napätia a drámy, sa dozviete, ako to chlapci s pomocou 

mimozemšťana dokázali 

 

Počet strán: 108, Väzba: tvrdá, Rozmery:14,7 cm x 21,8 cm 

 

 

Názov: Perličky na slniečku MOC 7,9 € 

V knihe nájdete nielen básničky, ale aj povesti, legendy, poviedky ba aj rozprávky nielen 

o priateľstve, škole, zvieratách. Každý si v nej nájde  to svoje čo ho najviac poteší.  

 

Počet strán: 84, Väzba: tvrdá, Rozmery:14,3 cm x 21,8 cm, 
 

 

Názov: Kytička s ružičkou MOC 7,9 € 

Sú tu veselé i vážne, zábavné i poučné básne, ale aj humoristické poviedky a aj príbeh 

o Ružičke, ktorá onedlho pribudne do rodiny. Kniha poteší naozaj každé dieťa, lebo cez 

verše sa stretne s vtáčikmi, kvetinami, ale aj zvieratkami, aj ročnými obdobiami 

a Vianocami.  

 

Počet strán: 84, Väzba: tvrdá, Rozmery:14,1 cm x 21,8 cm 

 

 

 

 

 

 



 

Názov: Ďuro pozdrav Ďura MOC 7,9 € 

Veselé rozprávanie pre deti o nezbedných vrabcoch, šikovných lastovičkách a pozorných 

labutiach. Spisovateľ humornou formou rozpráva príbehy, ktoré zažili vrabce, ale aj veľmi 

múdry vrabec profesor Šebo, ktorý nielen poúča, ale aj sám zažije nejednu humornú 

príhodu nielen na Záhorí, ale aj vo Viedni . No okrem toho, že kniha je plná smiechu, sú 

tam aj vhodnou formou napísané skúsenosti a poznatky nielen vrabcov, ale aj ľudí.  

 

Počet strán: 96,Väzba: tvrdá  

 

 

Názov: Moje najmilovanejšie zvieratká MOC 8,4 € 

Kniha Moje najmilovanejšie zvieratá je venovaná rôznym zaujímavým zvieratám, s ktorými 

spisovateľ zažil veľa zaujímavých príhod. Autor tieto zážitky zabalil do vtipného, 

úsmevného rozprávania, ktoré je pre každého, tobôž detského čitateľa zábavné.  

 

Počet strán: 80, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

 

 

Literatúra pre dospelých 

 

Názov: Požehnaná taktovka MOC 5,90€ 

Spisovateľ vo svojich spomienkach sa vracia nielen do detstva, ale aj svojich literárnych 

začiatkov, svojho putovania krajinou slovenskej literatúry. Okrem spisovateľskej práci 

a spomienkam na mnohých spisovateľov napísal aj úvahy, súkromné príhovory, nekrológy 

nad mnohými významnými osobnosťami slovenského umeleckého prostredia. Spomína na 

výtvarníkov, sochárov, keramikárov a vôbec mnohých ľudí, ktorých stretol nielen 

v Bratislave, ale aj vo svojej milovanej Modre. Venuje sa však aj rozhovorom s niektorými 

politikmi - Šaňom Machom, ale aj osobnosťami, ktoré boli prenasledované za svojej 

názory a postoje. Kniha je skutočne zaujímavým pohľadom tohto už klasika slovenskej 

literatúry, spisovateľa nad životom ako takým. Kniha vychádza k nedožitým 

osemdesiatinám spisovateľa Vincenta Šikulu. Knihu perovkami doplnil výtvarník Dušan 

Nagel. 

 

Autor: Vincent Šikula 

Ilustrácie: Dušan Nagel 

 

 

Počet strán: 180, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

 

Názov:  Diablova trofej MOC 5,9 € 

Táto kniha získala ocenenie kniha roka 2006 v čitateľskej ankete Knižná Revue. Ide o súbor 

poviedok a príbehov známeho autora Júliusa Balca, ktoré vyšli pod reedíciou Erb. Reedícia 

vznikla pri stretnutí niektorých spolupracovníkov Smeny a nášho vydavateľstva. Pôvodná 

Edícia Erb vznikla ešte v roku 1975 práve vo vydavateľstve SMENA na popud redaktora 

Jozefa Gerbóca v úsilí vytvoriť priestor pre najúspešnejších autorov publikujúcich v edícii 

Mladá tvorba. 

 

Autor: Július Balco 

Ilustrátor: Jozef Gális 

 
Počet strán: 139, Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 22 cm 

 

 

 

 

 



 

Názov: Musíme to prežiť MOC 6,9 € 

Autor: Jozef Kollár. Príbehy v tejto knihe sa skladajú z 13 textových obrazov, akéhosi leporela 

pre dospelých, z ktorých každý je uzatvorenou, často absurdnou, ale vonkoncom nie až takou 

vzdialenou výpoveďou o našom reálnom svete. 

 

Autor: Jozef Kollár 

Ilustrátor: Viera Fabianová 

 

 

Počet strán: 116,Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 22 cm 

 

 

 

 

 

 

Názov: Veľká smrť MOC 8,9 € 

Spisovateľ Bohuš Bodacz sa veľmi pozorne zaoberá históriou a svoje poznatky dokáže 

pretaviť do napínavých príbehov plných vzrušenia a hrôzy. Jeho rozprávania majú gradovanie, 

šťavnatý, pútavý jazyk a dokáže čitateľa priam vtiahnuť do deja. Kniha Veľká smrť ponúka 

čitateľom tri vzrušujúce, dramatické príbehy z troch rôznych historických období. Napriek tomu 

sú v mnohom pre dnešného čitateľa nielen poučné, ale aj plné dokonalej scenérie príbehov. 

V prvej novele sa dej odohráva v starom Egypte. Druhý príbeh - nosný - je z nemeckého 

územia v čase pohonu na čarodejnice. Príbeh čitateľa presvedčí, že autor pozná dobu, vzťahy, 

ale aj iné okolnosti tej temnej doby stredoveku. Tretí príbeh je o templárskom rytierovi. Všetky 

tri príbehy však spája smrť, ale aj ľudskosť i zlé vášne, všetko, čo v človeku hrá dôležitú úlohu. 

 

Autor: Bohuš Bodacz 

Ilustrátor: Martin Kellenberger 

 

 

Počet strán: 150, Väzba: tvrdá, Rozmery: 1,1 cm x 14,2 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

Názov: Priame lety do neba Moc 5,9 € 

Autorka Paula Sabolová ponúka svojim čitateľom zbierku poviedok najmä na ženskú tému. Jej 

príbehy sú však viac komorné, ladené na osobné, životné problémy svojich hrdiniek. Príbehy 

odokrývajú osobné, duševné pocity hlavných hrdiniek v ťažkých životných situáciách. Jej 

poviedky sú plné chápania, porozumenia a snahy priblížiť čitateľom riešenie oných situácií. 

Paula Sabolová je decentná, kultivovaná autorka, ktorá vždy potešila svojou tvorbou nemalý 

okruh čitateliek. 

 

Autor: Paula Sabolová 

Ilustrátor: Dominika Jelínková 

 

 

Počet strán: 136,Väzba: tvrdá Rozmery: 14,4 cm x 22,5 cm 

 

 

 

 

Názov: Finalista MOC 9,9 € 

Spisovateľ strednej generácie Jozef Kollár je veľmi populárny medzi čitateľmi. Jeho knihy 

sú plné fantázie, ale aj ľudského života a s ním spojeného absurdna. Vždy dokáže vytvoriť 

vo svojich dielach pútavú a dramatickú situáciu, vie sa takpovediac pohrať s čitateľom, 

s jeho vkusom a jeho názormi. Dokáže ho dostať do polohy, v ktorej sa aj on sám môže 

ocitnúť a musí sa rozhodnúť. A to rozhodovanie nie je jednoduché a ľahké. .. V zbierke 

poviedok Finalista sa znovu vrátil Kollár nielen k svojim obľúbeným témam, ale aj k ich 

modernému prerozprávaniu. V každej poviedke čitateľa zavedie do iného sveta, v ktorom 

hrá ľudský faktor dôležitú úlohu. No popritom niekedy nezabúda ani na primeranú dávku 

humoru.  Každopádne Finalista a pridružené poviedky si zaslúžia čitateľovu pozornosť. Aj 

preto, že taký autor, akým je Jozef Kolár sa v slovenskej literatúre neobjavuje každý deň. 

Ak 

si predsa myslíte, že áno, nuž tak teda porovnávajte. A rozhodnite. Rozhodne toto 

súperenie bude určite zaujímavé. Aj keď možno nedôjdete k finálnemu rozhodnutiu...  

Autor: Jozef Kollár 

 Ilustrácie: Martin Kellenberger 

 

Počet strán: 140 Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poézia 
 

 

Názov: A predsa ide jar MOC 8,9 € 

Básnik Ctibor Štítnický by sa v tomto roku dožil 90 rokov. Vo svojej tvorbe sa venoval aj 

ľúbostnej poézii, ktorú naposledy knižne vydal pred 50 rokmi v zbierke nazvanej Ostaň tu ešte 

chvíľu. Žiaľ, normalizačné roky tomuto významnému poétovi nedovolili uverejňovať svoje verše. 

A tak po dlhých rokoch odmlky a istého zabudnutia vo svete slovenskej literatúry vydavateľstvo 

Regent vydalo jeho zbierku básni doplnenú ďalšími básňami už takpovediac v disente pod 

názvom A predsa ide jar. Jeho ľúbostná poézia aj napriek dlhým rokom nestratila nič zo svojho 

čara a jemnej erotickej nadľahčenosti. Určite bude osviežením knižného trhu v oblasti tak 

zaznávanej ako je ľúbostná poézia. 

 

Autor: Ctibor Štítnický 

Ilustrátor: Dušan Nagel 

 

Počet strán: 160, Väzba: tvrdá, Rozmery:  11,8 cm x 14,8 cm 

 

 

 

 

 

Názov: Nevyspytateľnosť srdca MOC 9,9 € 

Aj na básnika, ba na celú generáciu spisovateľov sa časom zabudne, ak ich nikto 

nepripomína. Zabudnutou mala zostať aj silná básnická generácia, pre ktorú bola lojalita 

ku komunistickému režimu povinným vízom pri vstupe do literatúry. A predsa akoby 

inkriminovaná doba bola živnejšou pôdou pre poéziu ako náš pragmatický dnešok.  

 

Dobrej poézii čas neublíži, naopak,dáva jej hlbší zmysel. A práve o tom čitateľa presvedčí 

Netrpezlivosť srdca, desiata zbierka básnika a literárneho vedca Jána Škamlu (1930 – 

1997), ktorá je druhým posmrtným výberom dosiaľ nepublikovaných veršov z jeho bohatej 

literárnej pozostalosti.  

 

Jána Škamlu znovu poznávame v brilantnej básnickej skratke aj širšie komponovaných 

skladbách (Rodina a samota) priam predurčených na recitovanie. Popri ľúbostnej poézii 

(cyklus Liečivý závan ženy) v zbierke nájdeme prorocké dobové vízie (Svojská 

demokracia) a jedinečné vyznania (Matkine ozveny). Úprimnosť spovedí, zmierených so 

smrťou, v básnikovej postupnej rozlúčke so životom (Netrpezlivosť srdca) človeka 

zamrazí, akoby vstupoval do trinástej komnaty.  

 

Autor: Ján Škamla 

 Ilustrácie: Dušan Nagel 

 

Počet strán: 140 Väzba: tvrdá, Rozmery: 14 cm x 21,7 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 


