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Rebrík do kurína 
Úspešná spisovateľka Mária Ďuranová vydala vo vydavateľstve Brána svoj 

trinásty román pod názvom Rebrík do kurína. V knihe opisuje súčasné 

vzťahy a naráža aj na skutočnosť, že usporiadaná a šťastná rodina v dnešnej 

dobe už vôbec nie je samozrejmosťou. Hlavnou hrdinkou je mladá 

ambiciózna žena Diana, ktorej rodičia poskytujú skvelé zázemie a podobné 

chce vytvoriť raz aj ona vo svojej vlastnej rodine. Po otcovi zdedila 

ctižiadostivosť a v ceste za svojim cieľom sa neštíti ani špekulácii v láske. 

Všetko jej vychádza, až zrazu práve jej najbližší človek spôsobí, že sa v jej 

živote obracia všetko hore nohami.  

Beletria 

 

Z Tatier Jožo Kubáni 
Reportér Jozef Kubáni, rodák zo Skalitého, prináša pre všetkých 

milovníkov prírody, Tatier a turistiky knižku o svojej práci v spravodajstve 

TV JOJ. Autor opisuje to, čo na obrazovkách nevidno: nervy, zábavu i 

smútok. V knihe Z Tatier Jožo Kubáni nájdete mená ľudí, ktorí ho v horách 

a o horách veľa naučili a dúfa, že pri čítaní sa aj zasmejete, občas zamyslíte 

a možno i Vás prilákajú do kopcov – a je úplne jedno do ktorých – a že v 

nich nájdete to, čo sa tam podarilo nájsť jemu, krásu a pokoj. Kniha vyšla 

vo vydavateľstve Ikar. 

Beletria 

 

#Budinka (mrcha, kretén a vynálezca) 

Knižný triler vychádzajúci z prostredia mladých, uvrhne do pasce a do boja 

o vlastný život dvoch mladých ľudí - Adama a Petra, ktorí sa predtým 

nepoznali. Pasca, v ktorej ich drží šialené súrodenecké duo s pomocou ich 

sestry, už mala pred nimi viac obetí. Z väzenia však existuje len jediná 

cesta a to v igelite ako mŕtvola. S niečím takým sa ale nehodlá zmieriť ani 

jeden z nich. Ich priateľstvo im dovolí prežiť a zachovať si chladnú hlavu 

aspoň tak, ako je to len možné. Začínajúci kysucký autor, Tomáš Najt, 

ponúka príbeh o priateľstve, o ťažkom predvídaní, ale tiež absurdnosti 

Facebooku a generácie, ktorá s ním vyrastá. Kniha napísaná na smartfóne 

uzrela svetlo sveta vo vydavateľstve Eko-konzult a ilustroval ju samotný 

autor.  

Beletria 

 

Neha modrobiela 
Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove vydal druhú zbierku básní 

svojej rodáčky Juliany Belkovej, ktorú autorka venovala všetkým 

obetavým zdravotným sestrám. Námetom pre básne sa stali príbehy jej 

matky, ktorú ľudia poznajú z nemocnice ako zdravotnú sestru - nehu 

modrobielu. Knihu graficky navrhla Mária Ščuryová - Magma a slávnostne 

ju uviedli „do života“ Zuzana Kronerová a Oldřich Vaňous. Poézia v 

zbierke je spestrená fotografiami z rodinného archívu a od Jána Belka. 

Beletria 



Lada svetom. Na Žiguli cez Himaláje 
Druhá kniha Mariána Grofčíka opäť ponúka kvalitné historky pri 

objavovaní najzapadnutejších kútov sveta na predpotopných, stále sa 

kaziacich dvoch žiguliach. Od cestovateľskej skupiny Lada Svetom sa 

čitateľ dozvie ako si v Uzbekistane vážia vodku, ako sa dá v Indii 

nabúrať auto a takmer s ním spadnúť zo skaly a ako si ich nechať 

zabaviť na hraniciach Mjanmarska a Thajska. Po prečítaní knihy 

dostaneme odpoveď na to, ako sa posádke podarilo prejsť za dva 

mesiace 20 000 kilometrov zo Slovenska do Laosu, prežiť dve 

dopravné nehody, jednu zlomenú nápravu, jedno odlomené koleso, 

jednu výškovú chorobu a stovky podivných situácií. Kniha vyšla vo 

vydavateľstve Lada svetom o. z.  

Odborná literatúra  
 

Humor aeternum 
Útla knižka od Engelberta Königa, hudobného pedagóga a 

karikaturistu, predstavuje druhú zbierku kreslených vtipov, ktoré 

kedysi starostlivo ukladal do zásuvky. Aj keď sa životná dráha pána 

Königa už uzavrela, manželka Oľga Königová sa rozhodla vydať jeho 

najlepšie vtipy a tým vyjadriť vďaku manželovi a zároveň  pre 

milovníkov kresleného humoru priniesť radosť a dobrú náladu. Knihu 

zostavili Vít König, Katarína Šulganová a Mária Ščuryová. Bola 

vydaná vo vlastnom náklade v spolupráci s Vydavateľstvom Magma 

Čadca. Fotografie dopĺňajúce životopis autora pochádzajú z archívu 

rodiny Königovcov.  

Beletria 

 

Dračie pestvá a iné čarodejstvá 
Nová kniha pre deti od mladučkej 9-ročnej Ľubany Holeštiakovej, ktorú 

vydalo Vydavateľstvo VZLET, vyšla na knižný trh 23. apríla na 

Svetový deň knihy. Knižka, ktorá si našla svojich priaznivcov nielen 

doma, ale aj medzi mladými Slovákmi v Srbsku, Poľsku i Česku, 

prináša päťdesiat kresieb prevažne s dračou tematikou, ktoré sa 

vyznačujú originalitou, rozmanitosťou a živou fantáziou. Každý 

výtvarný motív dotvára vtipná osem veršová básnička. Dielko sa 

zapísalo dvomi rekordmi do knihy Slovenských rekordov - najmladšia 

autorka knihy a najmladšia knižná výtvarníčka. Zapísané a vystavené je 

tiež v Múzeu rekordov a kuriozít v českom Pelhřimove. Obálku knihy 

zdobí fotografia od Kataríny Kondekovej. 

Beletria 
 

RUDO DIČKA - nepokoj vzdoru 

Po viac ako štyroch rokoch od smrti kysuckého umelca Rudolfa Dičku 

prichádza na knižný trh publikácia o jeho živote a výnimočnej tvorbe. 

Autori Július Fuják a Miroslav Halák predkladajú čitateľom primárny 

materiál sprístupňujúci komplexný svet ponurej imaginácie umelca, ktorý 

o mnohých spoločenských neduhoch podal intenzívnu a umelecky pútavú 

výpoveď. Vynikajúcu monografiu s množstvom obrazov a fotografií 

vydalo vydavateľstvo MAGMA Čadca. 

odborná literatúra 



Jezuliatko prichádza 
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., biskup Nitrianskej diecézy a rodák z 

Riečnice, autor viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých 

kníh a článkov nás pozýva vo svojej najnovšej publikácii vykročiť v 

ústrety Jezuliatku, v ústrety sviatkom radosti a svetla. V prvej časti nás 

pripraví na tieto prekrásne sviatky adventnými myšlienkami a následne 

nás prevedie aj vianočným obdobím. V druhej časti knihy objavíme 

vianočné príbehy z rôznych kútov Zeme. Kniha je obohatená o farebné 

fotografie a ilustrácie a obal knihy zdobí reprodukcia obrazu Klaňanie 

Troch Kráľov na Šľahorke od akademického maliara Ondreja Zimku. 

Publikáciu vydal Spolok Svätého Vojtecha. 

Odborná literatúra 
 

O márnotratnej dcére 

Úspešná kysucká autorka Soňa Behúňová – nazývaná aj „Svetielko“ 

ponúka čitateľom svoj ďalší, v poradí už tretí knižný titul, ktorý je 

životným autobiografickým dielom. Nádherné príbehy sú pokračovaním 

životopisných spomienok, autorka v ňom odkrýva svoje vnútro, zvlášť dar 

viery, znovunájdenie Boha a láskyplný návrat do milosrdného objatia 

nebeského Otca. Knihu vydala Varínska tlačiareň a je oživená obrázkami 

bývalých žiakov zo súkromnej zbierky autorky. Grafické spracovanie je 

zásluhou Eriky Karaffovej, na obálke a prednej predsádke sú fotografie 

Janky Kováčikovej z Rakovej. 

Beletria 

 

Múzy literárnej oázy 
Reprezentatívna publikácia „Múzy literárnej oázy“ bola vydaná v rámci 

rovnomenného projektu na podporu a aktivizáciu činnosti literárneho klubu 

Oáza pri Kysuckej knižnici v Čadci. Predstavuje literárne práce dvadsiatich 

troch začínajúcich kysuckých autorov. Obálku a literárne texty zdobia 

príťažlivé ilustrácie talentovanej kysuckej výtvarníčky Alžbety Božekovej. 

Zborník vydala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja. 

Beletria 

 

 

Prebijem sa! ŠTEFÁNIK Muž železnej vôle  
Jozef Banáš, jeden z najpredávanejších a najprekladanejších 

slovenských spisovateľov, nám predstavuje vo svojej najnovšej tvorbe 

dramatický život Milana Rastislava Štefánika. Tento beletrizovaný 

príbeh je po deväťdesiatich rokoch len druhým románom o Štefánikovi. 

Písaniu predchádzal zber a analýza materiálu, ktorému sa venoval tri a 

pol roka a preštudoval 62 kníh. Obsažný román odhaľuje najväčšie 

tajomstvá spojené so Štefánikom a jeho dobou. Zo 79 kapitol sa 

dozvieme aj doteraz  neznáme detaily zo Štefánikovej vedeckej, 

vojenskej a politickej kariéry. Kniha nám ponúka odpoveď aj na to, čím 

sa motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl. 

Príbeh najvýznamnejšieho muža slovenského národa, príkladného 

vlastenca, vydalo vydavateľstvo Ikar. 

Beletria 



 


