
NÁUČNÁ LITERATÚRA 
 
 
FISHER, Marc. Lenivý milionár a umenie by ť stále na dovolenke. 
Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – SPN, 2009. 208 s. 
Autor v knihe, plnej prekvapujúcich príkladov z reálneho života úspešných ľudí 
odhaľuje princípy, ktoré môžu každého človeka priviesť na cestu lenivého milionára, 
a to pri vynaložení čo najmenšieho úsilia... 
 
HANDŹÁRIK, Július. Trianonská trauma. 
Bratislava : Eko konzult, 2009. 241 s. 
Politologické aspekty maďarského šovinizmu v 20. storočí. 
 
Hry a úlohy pre šikovné diev čatá. 
Bratislava : Fragment, 2009. Nestr. 
Zošit zábavných úloh (vyfarbovanie, dokresľovanie, logické úlohy) pre deti od 5 
rokov. 
 
SEIDLOVÁ, Denise. Život s ma čkou.   
Bratislava : Ikar, 2009. 120 s. 
V knihe nájdete všetko, čo mačky robí šťastnými: rady na kŕmenie a ošetrovanie, 
výborné nápady na hranie a sprievodcu, ktorý vám uľahčí vzájomné pochopenie. 
 
 
DETSKÁ LITERATÚRA 
 
BREZINA, Thomas. Chrám hromu.  
Bratislava : Fragment, 2009. 126 s. 
Detektívny príbeh pre deti od 9 rokov s priloženou lupou, v ktorom Tigrí tím hľadá 
tajuplný poklad. 
 
ČÚZOVÁ, Daša. Detský ilustrovaný atlas. Slovenská republika . 
Bratislava : Fragment, 2009. 45 s. 
S kocúrikom Fragmentíkom na cestách sa deti zábavnou formou zoznámia so 
zemepisom a naučia sa orientovať na mape. 
 
Spoznávam slová. 
Bratislava : Slovart print, 2009. 16 s. 
 
Spoznávam zvieratá. 
Bratislava : Slovart print, 2009. 16 s. 
Tituly zo série leporel s registrom, ktorý pomáha deťom rozvíjať základné schopnosti, 
ako inteligenciu, jazyk, citovosť, zručnosť, tvorivosť. 
 



 
BELETRIA 
 
COLE, Kresley. Cena za rozkoš.  
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. 272 s. 
Oddychový román o romantickej láske statočného kapitána a živelnej Angličanky 
Victorie. 
 
DEAVER, Jeffery. Rozbité okno. 
Bratislava : Ikar, 2009. 438 s. 
Kriminálny triler s tematikou zneužitých informácií od amerického spisovateľa, 
novinára a speváka. 
 
DOWNHAMOVÁ, Jenny. Skôr než zomriem . 
Bratislava : Ikar, 2009. 261 s. 
Román o šestnásťročnej Tesse, ktorá je smrteľne chorá a rozhodne sa zvyšok života 
stráviť naplno. 
 
PILCHER, Robin. Láska za oceánom . 
Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2009. 352 s. 
Syn celosvetovo známej spisovateľky oddychových rodinných románov ponúka 
zaujímavý príbeh lásky. 


