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Vážení čitatelia!
      Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu vydáva štrvrtý dodatok katalógu zvukových kníh za obdobie február 2007 –  apríl 2009,  ktorý obsahuje krásnu literatúru pre dospelých, náučnú literatúru a literatúru pre deti a mládež. Zoznam kníh v tomto katalógu je usporiadaný abecedne podľa autorov. Zvukové dokumenty slúžia výhradne pre potreby nevidiacich a slabozrakých občanov. Výpožičné služby pre používateľov SKN sú bezplatné. Výpožičná doba je stanovená podľa výpožičného poriadku na 1 mesiac. V prípade potreby môže byť na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti táto výpožičná doba predĺžená podľa potreby čitateľa. 
Vážení čitatelia, zároveň Vás upozorňujeme, že knihy, ktoré majú označenie povinného výtlačku sa môžu vypožičať len v priestoroch knižnice. Pri každom titule je uvedený formát, v ktorom je kniha nahraná (WMA DRM 10 – možnosť stiahnuť knihu cez internet, CD MP3, Daisy – nosič CD, audiokazeta, pri formáte Daisy je potrebný špeciálny prehrávač  alebo PC).
     Bližšie informácie o činnosti SKN Mateja Hrebendu môžete nájsť na webovej stránke: www.skn.sk.




ADRESA:
SLOVENSKÁ  KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH
MATEJA HREBENDU,
ŠTÚROVA 36, 054 65 LEVOČA
  
FAX: +421 53 2451 003
TELEFÓN: +421 53 2451 206	expedícia zvukových kníh
                   +421 53 2451 210	expedícia braillovských kníh
                   +421 53 2451 010	osobné výpožičky

e-mail: sluzby@skn.sk
            skn@skn.sk




LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŹ                                  
  
1                                PV /1 
ALIBABA
Alibaba - Sezam otvor sa!. - Bratislava : VideoRec 
spol. s.r.o.,, 2007
DVD – povinný výtlačok

film kreslený


2                                    
                                  PV /1 
ALIBABA
Alibaba a piráti. - Bratislava : VideoRec spol. s.r.o.,, 
2007
DVD – povinný výtlačok
film kreslený



3                                    
                                  PV /1 
ALIBABA
Alibaba - Slnečná princezná. - Bratislava : VideoRec 
spol. s.r.o.,, 2007
DVD – povinný výtlačok
film kreslený

4                                    
                                    4163/  
ANDERSEN, Hans Christian
Sto bozkov od princeznej
 ; Scenár Ivan Fedor ; Načítal Prevzaté . - Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2008

rozprávky - hra rozhlasová - WMA DRM 10, CD 



5                                    
                                    3376/  
ARDEN, Wiliam
Tajomstvo Žraločieho útesu diel 29 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Traja pátrači sa ocitnú uprostred šíreho oceánu. Na 
veliteľskej lodi sa začnú diať čudné veci, do akcie 
vstupujú Traja pátrači.

6                                    
                                    611/  
BENDOVÁ, Krista
Osmijanko rozpráva 8 rozprávok o detektívoch
 ; Načítal Ladislav Benko. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008


rozprávky slovenské - WMA DRM 10 , audiokazeta
                                                       
     


7                                    
                                    609/  
BEŇO, Ján - UŠÁK, Jaroslav
Škola sa začína v máji
 ; Načítal Ivan Vojtek. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány vojnové pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Osudy dvoch chlapcov Martina a Ondreja počas druhej 
svetovej vojny.


8                                    
                                    4488/5  
BLYTONOVÁ, Enid
Loď vikingov : alebo tajomstvo loďky vo fľaši
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Bratislava : SPN - 
Mladé letá, s.r.o., 2006 ; Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007, CD MP3, audiokazeta

romány dobrodružné pre deti a mládež
Štvorica priateľov sa tento krát ocitne na mori pri 
gréckych ostrovoch, kde sa im dostane do rúk fľaša s 
mapou miesta pokladu z antických čias.


9                                    
                                    4469/  
BLYTONOVÁ, Enid
Údolie pokladov
 ; Načítal Katarína Turčanová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Štyria priatelia sa opäť zapletú do hrozného 
dobrodružstva. Nasadnú do nesprávneho lietadla, ktoré 
si objednala banda zločincov.





10                                    
                                    4613/  
BLYTONOVÁ, Enid
Tajomná lagúna
 ; Načítal Katarína Turčanová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány dobrodružné pre deti a mládež – WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Štyria priatelia a papagáj sa vyberú spolu s novým 
priateľom Billom na výlet na opustené ostrovčeky. Bill 
padne do rúk prenasledovateľov.


11                                   
                                   PV /  
BONIFÁC
Bonifác a zázračný anjel. - Bratislava : LUX, 2008
DVD – povinný výtlačok
film - rozprávky
Rozprávky o Vianociach.


12                                   
                                    605/  
BORSKÁ, Ilona
Vo štvrtok budeme dospelí
 ; Načítal T. Červeňaková. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány zo života študentov – WMA DRM 10 , audiokazeta
Dielo prenikavým pohľadom vniká do študentského 
prostredia.


13                                    
                                    3692/  
BRANDEL, Marc
Záhada unesenej veľryby diel 38 : Traja pátrači.
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Príbeh veľrybieho mláďaťa, ktoré odviezlo nákladné 
auto z provizórneho bazénu, v ktorom malo prečkať až 
do prílivu.


14                                   
                                    4570/2  
BRAT, Roman
Môj anjel sa vie biť
 ; Načítal Afréd Swan. - Bratislava : SPN - Mladé letá,
 s.r.o., 2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008, CD MP3, audiokazeta

príbehy pre deti a mládež - šikanovanie

Aktuálny príbeh šikanovania v školách. Oskar, slušný, 
chudý a navyše v okuliaroch čelí každodennému 
ponižovaniu zo strany nahlúplych spolužiakov.





15                                    
                                 PV /1 
BRATZ
Bratz 2 : Pyžamová párty. - Bratislava : Intersonic, 
2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený
Humorné a strašidelné príbehy rozprávané pod perinou.


16                                   
                                  PV /1 
BRATZ
Bratz 3 : Superhrdinky. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený


17                                    
                                  PV /1 
BRATZ
Bratz 4 : Pohádková říše. - Bratislava : Intersonic, 
2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený


18                                    
                                    3741/  
BREZINA, Thomas
Rozruch na farme : Sedem labiek za Penny
 ; Načítal Dagmar Jablonovská. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

príbehy o zvieratách - romány dobrodružné pre deti a 
mládež - WMA DRM 10 , audiokazeta
Majiteľ prasacej farmy niečo zatajuje. Penny sa púšťa 
do dobrodružstva a v noci sa vyberie na farmu. Do 
nočného ticha však zahrmia výstrely.



19                                    
                                    3860/  
BREZINA, Thomas
Čo zakopal pirát. Strieborná ruka : Hľadači pokladov.
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008


romány dobrodružné pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Trojičky PC, ChaCha a Floppi sprevádzajú svojho otca, 
slávneho kúzelníka, na jeho cestách po svete a pátrajú 
po dávno zabudnutých pokladoch.


20                                    
                                    4423/  
BREZINA, Thomas
Sedem odkazov lúpežných rytierov : Hľadači pokladov
 ; Načítal Ľudmila Swanová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež -  
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Ďaľší z napínavých príbehov trojičiek, ktoré pátrajú 
po zabudnutých pokladoch.


21                                    
                                    4388/  
BUJOROVÁ, Flavia
Kamene osudu
 ; Načítal Eva Ryšáková - Cibuľová. - Levoča : Slovensk
á knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány pre deti a mládež - romány fantastické 
- WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Príbeh o troch dievčatách, ktoré sú osudovo spojené 
tromi zázračnými kameňmi.  štrnásťročnej 
francúzskej autorky rumunského pôvodu.


22                                    
                                    4493/3  
CAHOUR, Chantal
Môj pes ide do školy
 ; Načítal Pavel Sýkora. - Senica : Arkus, 2005 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007, audiokazeta

príbehy pre deti a mládež - príbehy o zvieratách
Súrodencom sa podarilo presvedčiť rodičov aby im 
zadovážili psa. No šteňa labradora im bude patriť len 
jeden rok, pretože potom pôjde na výcvik, aby sa z 
neho stal vodiaci pes pre nevidiacich.


23                                    
                                    2754/  
CAREY, M.V.

Záhada horiacich stôp diel 13 : Traja patráči
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009


romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Trikrát tri záhady opäť čakajú na troch pátračov a ich 
priateľov.


24                                    
                                    2869/  
CAREY, M.V.
Záhada spievajúceho hada diel 21 : Traja pátrači.
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Traja pátrači sa opäť dostanú do nezávideniahodných 
situácií. V dome slečny Allie sa začínajú diať 
podivuhodné, ba až  hrôzostrašné veci.


25                                   
                                    3639/  
CAREY, M.V.
Záhada magického kruhu diel 36 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2001 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Traja pátrači pátrajú po odcudzených memoároch bývalej 
kráľovnej  krásy.


26                                    
                                  PV /1 

Išlo vajce na vandrovku
 / Scenár Mária Čechovičová ; Hudba Marián Čurko. -  : 
Slovač, 2007
DVD – povinný výtlačok
rozprávky - muzikál
Pôvodný slovenský muzikál. Dar autorov.


27                                    
                                  PV /1 

Tralaláčik
 / Scenár Mária Čechovičová ; Hudba Marián Čurko. -  : 
Slovač, 2007
DVD – povinný výtlačok
rozprávky - hudobné
Zhudobnené rozprávky. Dar autorov.



28                                    
                                  PV /1 
CESTA
Cesta do Fantazie. - Bratislava : Intersonic, 2008

DVD – povinný výtlačok
film kreslený
Japonský kreslený dobrodružný príbeh.


29                                    
                                    4406/  

Záhada omamného jedu : Traja pátrači
 / Načítal Peter Cibula ; Prerozpráv. Brigitte Johanna 
Henkel-Waidhoferová. - Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Mladí detektívi sa rozhodnú pomôcť obchodníkovi 
Kingovi, obvineného z prechovávania drog.


30                                    
                                    4464/  

Záhada hotelového prízraku diel 51
 / Načítal Peter Čižmár ; Prerozpráv. Brigitte Johanna 
Henkel-Waidhoferová. - Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Traja pátrači pátrajú v súkromnom hoteli, kde sa dejú 
podivuhodné veci.


31                                   
                                    634/  
COOPER, James Fenimore
Priekopníci
 ; Načítal Dušan Ružička. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány dobrodružné pre deti a mládež – WMA DRM 10 , audiokazeta
O Koženej Pančuche, bielom lovcovi z delawarskej osady,
o obdivuhodnom prostom človeku s čistým srdcom, ktorý  
celý svoj život strávil v pralesoch Severnej Ameriky.


32                                    
                                   PV /1 
CVRČEK
Cvrček a Noční hvězda. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený



33                                    
                                  PV /1 
DARČEK
Darček od Ježiška : rozpráva Michaela Čobejová. - 
Tvrdošín : Pavlík Records, 2008
– povinný výtlačok

CD
Biblické príbehy pre deti.


34                                    
                                    3870/  
DOBŠINSKÝ, Pavol
Slovenské rozprávky IV
 ; Načítal Jana Dolanská. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

rozprávky - slovenské - WMA DRM 10 , audiokazeta
23 slovenských ľudových rozprávok.


35                                    
                                    587/  
DOROCHOV, Alexej A.
V zajatí strachu
 ; Načítal D. Rakšány. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009, WMA DRM 10 , audiokazeta

Známy sovietsky popularizátor vedy podujal sa 
vysvetliť mladým, ako sa zrodila na svete viera v 
bohov, všemohúcich  a neviditeľných vládcov. Ukázať na 
spoločné korene náboženských predstáv o svete, odhaliť 
aj v moderných  náboženstvách tradície, siahajúce k 
prvým dohadom človeka o podobe sveta.


36                                    
                                    607/  
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Prešporský zvon
 ; Načítal A. Gallová. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

povesti - WMA DRM 10 , audiokazeta
Báje, povesti a historické obrázky späté s históriou 
Bratislavy.


37                                    
                                   PV /1 
FINLEY
Finley požární autíčko diel 1. - Bratislava : 
Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený


38                                    

                                  PV /1 
FINLEY
Finley požární autíčko diel 2. - Bratislava : 
Intersonic, 2008

DVD – povinný výtlačok
film kreslený


39                                    
                                   PV /1 
FOX, Edward
Boj o Excalibur
. - Bratislava : Intersonic, 2009
DVD – povinný výtlačok
film


40                                    
                                    4719/  
FUTOVÁ, Gabriela
Psia škola kocúra Červenochvosta
 ; Načítal Lenka Ringošová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

príbehy o zvieratách - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Červenochvost je malý kocúrik. Má len dva mesiace, a 
preto sa musí naučiť všetko, aby dokázal prežiť v 
jednom byte s dvoma psími potvorami.


41                                   
                                    4712/1  
FUTOVÁ, Gabriela
O voňavej Jelke
 ; Načítal Prevzaté . - Bratislava : Mladé letá, 2008 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

rozprávky - detské piesne - CD
Rozprávka o voňavej princeznej Jelke s veselými 
pesničkami.


42                                    
                                    2712/  
HENKEL-WAIDHOFEROVÁ, Brigitte Johanna
Záhada dopingového bežca diel 15 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Napínavý detektívny príbeh pre deti a mládež, 
patrajúci po ukradnutých rastlinách zo skleníka.


43                                    
                                    2870/  
HENKEL-WAIDHOFEROVÁ, Brigitte Johanna

Záhada cirkusovej tanečnice diel 17 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009


romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Traja pátrači pátrajú po príčinách pádu cirkusovej 
tanečnice z lana.


44                                    
                                    3114/  
HENKEL-WAIDHOFEROVÁ, Brigitte Johanna
Tajomstvo podzemných sarkofágov diel 24 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Trikrát tri záhady opäť čakajú na Troch pátračov a ich 
priateľov. Zostúpte spolu s Troma pátračmi do 
podzemných labyrintov a odkryte ich tajomstvá.


45                                   
                                    1460/  
HITCHCOCK, Alfred
Záhada miznucého pokladu diel 6 : Traja pátrači
. - Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Voľné pokračovanie Troch pátračov.


46                                   
                                    2565/  
HITCHCOCK, Alfred
Záhada kašlajúceho draka diel 8 : Traja patráči
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Traja pátrači sa vyberú do jaskyne draka. Zistia, že 
sa pohybuje po koľajniciach, ktoré vedú do mora.


47                                    
                                    2499/  
HITCHCOCK, Alfred
Tajomstvo pruhovanej mačky diel 9 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Dobrodružné pátranie Troch pátračov po záhadných 

udalostiach v cirkuse.


48                                    
                                    4500/  
HOHLBEIN, Wolfgang
V údolí obrov
 ; Načítal Pavel Sýkora. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Mike so svojimi priateľmi vystúpia na ostrove, kde 
takmer zamrznú a ocitnú sa v údolí obývanom obrovskými 
dinosaurami.


49                                   
                                    4585/1  
HOHLBEIN, Wolfgang
Vládcovia morských hlbín
 ; Načítal Peter Čižmár. - Bratislava : SPN - Mladé 
letá, s.r.o., 2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež -  CD MP3, audiokazeta
Mike a jeho priatelia v ponorke Nautilus.


50                                    
                                    4619/  
HOLKA, Peter
Normálny cvok
 ; Načítal Robert Roth. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007 ; Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2009

romány pre deti a mládež – WMA DRM 10,  CD MP3


51                                    
                                    4547/  
HOOPEROVÁ, Mary
Maličký jazvec
 ; Načítal Viera Dudičová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

rozprávky o zvieratkách - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Hrdinom rozprávky je maličký jazvec, ktorého nájde 
Lucka opusteného v lese.


52                                   
                                    4160/  
HRONSKÝ, Jozef Cíger
Tri múdre kozliatka putujú do Ameriky
 ; Réžia Robert Šuchta ; Načítal Prevzaté . - Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2008



hra rozhlasová - deti - rozprávky - WMA DRM 10 , CD


53                                    
                                    4617/1  
JARUNKOVÁ, Klára
Jediná
 ; Načítal Silvia Neúročná. - Bratislava : Slovenský 
rozhlas, Rádio Devín , 2007 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008
 CD MP3
romány dievčenské 


54                                   
                                    596/  
KALČÍK, Rudolf
Biely list
 ; Načítal S. Benko. - Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány pre deti a mládež - WMA DRM 10 , audiokazeta
Dramatické stíhanie dvoch chlapcov v dňoch karibskej 
krízy v októbri 1962.


55    395                             
                                    4417/2  
KOPIETZOVÁ, Gerit - SOMMER, Jörg
S nohami na stole : Ako si zachovať štýl
 ; Načítal Jana Dolanská. - Bratislava : SPN - Mladé 
letá, s.r.o., 2006 ; Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007

správanie - spoločenské - pre deti a mládež – audiokazeta, CD MP3
 Kniha plná humoru a veselých príbehov, takže 
prechádzka školou slušného správania nebude až taká 
hrozná.


56                                    
                                   PV /1 
KRÁĽ
Kráľ sa stal sluhom. - Bratislava : Štúdio Nádej, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený
Animované biblické príbehy Novej zmluvy.


57                                   
                                    4165/  
LENHART, Jozef
Netopiere a iné lietajúce myši
 ; Réžia Róbert Horňák ; Načítal Prevzaté . - Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2008


Audio CD -  WMA DRM 10 , CD - hry 
rozhlasové pre deti a mládež


58                                   
                                    4527/4  
LINDGRENOVÁ, Astrid
Emil z Lönnebergy
. - Bratislava : Provident Financial, s. r. o., 2007 ; 
Bratislava : Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2007

romány pre deti a mládež - CD
 bola načítaná dobrovoľníkmi v rámci sponzorstva 
z Východoslovenskej energetiky Košice.


59                                   
                                    641/  
LINGARDOVÁ, Joan
Spálenisko
 ; Načítal Križalkovičová . - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány dievčenské – WMA DRM 10 , audiokazeta
Hrdinkou románu je 16-ročná Maggie, ktorú na prázdniny 
poslali rodičia k starej mame, žijúcej v starom dome v 
 škótskych horách.


60                                   
                                  PV /1 
LIŠÁK
Lišák Renart : Tak mazaného lišáka nedoběhne ani vlk!. - 
Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený - rozprávky


61                                    
                                    3859/  
MACDONALDOVÁ, Betty
Nápady tetky VŠEVEDKY na pokračovanie
 ; Načítal Jana Dolanská. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány pre deti a mládež - WMA DRM 10 , audiokazeta
Veselé príbehy, v ktorých pani Ententínová vyliečila 
deti z rozličných chorôb, ako je žalovanie, skákanie 
do reči a iné.


62                                    
                                    4495/  

Záhada močiarneho postrachu diel 52
 / Načítal Igor Makovický ; Prerozpráv. Marco 
Sonnleitner. - Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008



romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Traja pátrači riešia prípad mŕtvoly z doby železnej, 
ktorá ožila.


63                                    
                                    4595/  

Tajomstvo pokladu mníchov diel 54
 / Načítal Igor Makovický ; Prerozpráv. Ben Nevis. - 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne pre deti a mládež – 
WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Hrdinovia románu sa zapoja do školského filmového 
projektu a chystajú sa nakrútiť film. Pri nakrúcaní 
skúšobných záberov náhodne zachytia dvoch mužov, ktorí 
sa hádajú o malú skrinku. Peter skrinku uchmatne a 
začína sa veľké prenasledovanie.


64                                    
                                  PV /1 
MALÝ
Malý Indián Patoruzito. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený
Animované dobrodružstvá malého chlapca a jeho rodiny 
žijúci v Patagónii.


65                                    
                                  PV /1 
MALÝ
Malý Nemo : Dobrodružství v Dřímkově. - Bratislava : 
Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený


66                                    
                                    3205/  
MARX, André
Záhada čierneho havrana diel 28 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - 
WMA DRM 10 , audiokazeta
Na veľký filmový festival sa schádzajú zvedaví turisti.
 Aj Traja pátrači sa pokúšajú v tomto virvare urobiť 
zopár snímok pre miestne noviny. Okrem filmových 
hviezd zachytia objektívom kamery aj tajomného zlodeja 
šperkov...



67                                    
                                    3748/  
MAY, Karl
Old Surehand diel 1
 ; Načítal Peter Čižmár. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009


romány dobrodružné pre deti a mládež – WMA DRM 10 ,
audiokazeta
Dobrodružný príbeh dvoch priateľov Winnetua a Old 
Surehanda.


68                                    
                                    4628/1  
MAY, Karl
Old Surehand diel 2
 ; Načítal Peter Lejko. - Bratislava : Mladé letá, 1968 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2008, CD  MP3, audiokazeta

romány dobrodružné pre deti a mládež


69                                   
                                    4489/4  
MCCOMBIEOVÁ, Karen
Dosť dobrá otrava
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Bratislava : Fragment, 
2006 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2007

romány dievčenské - romány humorné, CD MP3, audiokazeta
Alicine prázdniny, na ktoré sa veľmi tešila, 
nezačínajú najlepšie, dostanú veľkú návštevu.




70                                    
                                    4667/  
MIČEKOVÁ, Ľudmila
Na mori s Horácom Nelsonom
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány dobrodružné pre deti a mládež - WMA DRM 10 ,
CD MP3, audiokazeta
Kto by nechcel prežiť dobrodružné prázdniny na lodi, 

ktorá sa plaví po šírom mori.


71                                    
                                    4156/  
MILČÁK, Ján
Čertík Bubulo
 ; Réžia Jana Strnisková ; Načítal Prevzaté . - Levoča : 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
(SKN), 2008

rozprávky - hra rozhlasová - Audio CD - WMA DRM 10 


75                                    
                                    4427/7  
MOLITOROVÁ, Muška R. - MOLITOR, Igor
Dievčatko z Krajiny Drakov :  druhá Tajomstvo 
Legelynu
 ; Načítal Oľga Tinajová. - Bratislava : Ikar, 2005 ; 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2007

romány pre deti a mládež - romány fantastické –
CD MP3, audiokazeta
Pokračovanie príbehov Dievčatka a čarodejníkov.



72                                    
                                    4434/  
MOLITOROVÁ, Muška R. - MOLITOR, Igor
Dievčatko z Krajiny Drakov :  tretia Chrám duchov
 ; Načítal Oľga Tinajová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež - romány 
fantastické - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Dievčatko, čary a čarodejníci v treťom pokračovaní 
knihy plnej fantázie.


73                                    
                                  PV /1 
MYŠÍ
Myší pohádka. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený - rozprávky



74                                    
                                  PV /1 
MYŠKA
Myška Katka a jej noví priatelia. - Bratislava : 
VideoRec spol. s.r.o.,, 2008
DVD – povinný výtlačok
film - rozprávky o zvieratkách
Kreslený film pre deti.


75                                   
                                    3882/  
NEVIS, Ben
Záhada horiacej veže diel 45 : Traja pátrači
 ; Načítal Igor Makovický. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne pre deti a mládež - WMA DRM 10 ,
audiokazeta
Traja pátrači stoja pred novou záhadou - majú doručiť 
dôležitý list.


76                                    
                                    4566/3  
NEVIS, Ben
Tajomstvo kaňonu duchov diel 53
 ; Načítal Igor Makovický. - Bratislava : SPN - Mladé 
letá, s.r.o., 2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány detektívne pre deti a mládež – CD MP3, audiokazeta
Traja pátrači riešia záhadu krádeže vzácnych huslí.



77                                   
                                    4669/  
PALACKOVÁ, Betka
Priatelia aragonitu
 ; Načítal Jana Dolanská. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány sci-fi pre deti a mládež - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Príbeh o dvoch chlapcoch, ktorí pomocou zriedkavého 
minerálu si chcú splniť odvekú túžbu lietať.



78                                    
                                   PV /1 
PAST
Past na kočky diel 2. - Bratislava : Intersonic, 2008

DVD – povinný výtlačok
rozprávky - film kreslený


79                                    
                                  PV  /  
PÁTER
Páter Pio. - Bratislava : Studio LUX, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený
Animovaný film o kňazovi s veľkým srdcom.


80                                   
                                    4507/  
PATERSONOVÁ, Katherine
Most do krajiny Terabithia
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež - romány 
fantastické - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Jess a Leslie sa stanú nerozlučnými priateľmi a 
vymyslia si Terabithiu - čarovné kráľovstvo v lese.


81                                    
                                   PV /1 
POHÁDKA
Pohádka ze zátoky. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
rozprávky - film


82                                    
                                    PV /1 
PRÁZDNINY
Prázdniny s duchom. - Bratislava : VideoRec spol. s.r.
o.,, 2008
DVD – povinný výtlačok
film - komédia
Kreslený film pre deti a mládež.


83                                    
                                  PV /1 
PUTOVÁNÍ
Putování do Betléma. - Bratislava : VideoRec spol. s.r.
o.,, 2008
DVD – povinný výtlačok
film - rozprávky o zvieratkách
Kreslený film pre deti.



84                                    
                                    3610/  
ROWLINGOVÁ, Joanne Kathleen
Harry Potter a kameň mudrcov diel 1
 ; Načítal Afréd Swan. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009, CD MP3, audiokazeta

romány dobrodružné pre deti a mládež
Hlavný hrdina Harry do svojich jedenástich si myslel, 
že je obyčajným chlapcom, na radu obra sa prihlási na 
Rokfortskú školu čarodejnícku. Dôvod, prečo sa to 
všetko stane je jasný, Harry Potter je čarodejník!


85                                   
                                    3634/ 
ROWLINGOVÁ, Joanne Kathleen
Harry Potter a tajomná komnata diel 2
 ; Načítal Afréd Swan. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány dobrodružné pre deti a mládež - CD MP3, audiokazeta
Druhý diel dobrodružného románu.


86                                   
                                    3635/  
ROWLINGOVÁ, Joanne Kathleen
Harry Potter a väzeň z Azkabanu diel 3
 ; Načítal Afréd Swan. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež - WMA DRM 10 ,
audiokazeta
Tretia časť dobrodružných príbehov Harry Pottera.


87                                    
                                    4574/  
ROWLINGOVÁ, Joanne Kathleen
Harry Potter a dary smrti diel 7
 ; Načítal Afréd Swan. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dobrodružné pre deti a mládež - WMA DRM 10 ,
CD MP3, audiokazeta
V poslednom, siedmom dieli sa dozviete dlho očakávané 
odpovede na mnoho otázok.


88                                   
                                    4720/  
ŠANDERA, Jiří
Hurá do škôlky : O tom, že v škôlke je dobre
 ; Načítal Lenka Ringošová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

príbehy pre deti a mládež - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta

Krásna knižôčka pre všetky deti, ktoré sa chystajú do 
škôlky.


89                                    
                                    4620/  
SATINSKÝ, Július
Chlapci z dunajskej ulice
 ; Načítal Dado Nagy. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány pre deti a mládež - WMA DRM 10 , MP3


90                                   
                                    624/  
ŠIMULČÍKOVÁ, Jana
Dievča s bocianími nohami
 ; Načítal K. Boráková. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dievčenské - WMA DRM 10 , audiokazeta
Šestnásťročná študentka Erika vnútorne dospieva v 
ťaživom prostredí rodiny, ktorá prežíva viaceré 
krízové momenty.  Próza s problematikou dospievania je 
napísaná so zmyslom pre gradáciu napätia, ale aj so 
serióznym úsilím o  psychologickú sondu do súčasnosti.


91                                    
                                    4442/  
ŠIMULČÍKOVÁ, Jana
Kukučie mláďa
 ; Načítal Jitka Krišková. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dievčenské - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Tajuplný príbeh s romantickým koncom pre všetky 
dievčatá, ktoré žijú svoje sny.


92                                    
                                    4456/4  
SLIACKY, Ondrej
Panička v líščej koži
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Martin : Vydavateľstvo 
Matice slovenskej s.r.o, 2006 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007

rozprávky ľudové – slovenské – CD MP3, audiokazeta
Slovenské ľudové rozprávky zo zbierky Sama Czambela.




93                                    
                                PV /1 
STELA
Stela. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film - pre deti a mládež


94                                   
                                    603/  
STÝBLOVÁ, Valja
Keď bude padať hviezda
 ; Načítal G. Ševčíková. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dievčenské - WMA DRM 10 , audiokazeta
Na rozdiel od starej dievčenskej literatúry vyzdvihuje 
hrdinku aktívnu, cieľavedomú, s pevnými vôľovými 
vlastnosťami. Nedobré rodinné prostredie, v ktorom Víťa - 
hrdinka románu vyrastala, je zložité: jedným faktorom 
je  matkina smrť, druhým súčasný zjav - uprednostnenie 
peňazí pred citovými vzťahmi.


95                                    
                                    4624/  
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník
 ; Načítal Katarína Turčanová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dievčenské - WMA DRM 10 , CD MP3, audiokazeta
Začítajte sa do denníka pätnásťročnej Pauly, v ktorom 
sa zoznámite s jej rodinou, s jej kamarátkou Denisou a 
od srdca sa zasmejete.


96                                    
                                    4680/  

Záhada labyrintu bohov diel 55
 / Načítal Pavel Sýkora ; Prerozpráv. André Marx. - 
Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu (SKN), 2009

romány detektívne pre deti a mládež - WMA DRM 10 ,
CD MP3, audiokazeta
Traja pátrači musia vyriešiť problém rozostavenia sôch 
rôznych bohov, ale aj vypátrať prečo sa natočený film 
nikdy nedostal na verejnosť.


97                                    
                                   PV /1 

SZENTIVANÉJI
Szentivanéji álom. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok

film kreslený


98                                    
                                  PV /1 
TAJEMSTVÍ
Tajemství Dračí hory. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený


99                                    
                                  PV /1 
TITANIC
Titanic. - Bratislava : Intersonic, 2008
DVD – povinný výtlačok
film kreslený
Dobrodružný príbeh zvieratiek z podpalubia slávnej 
lode.


100                                    
                                    4618/  
ULIČIANSKY, Ján
Kocúr na kolieskových korčuliach
 ; Načítal Richard Stanke. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

rozprávky - WMA DRM 10 , MP3
Rozhlasové večerníčky.


101                                    
                                   PV /1 
ULIČIANSKY, Ján
Oriešková rozprávka
. - Bratislava : Slovak Radio Records, 2008
DVD – povinný výtlačok
rozprávky - slovenské


102                                   
                                    4524/3  
USMEJ
Usmej sa, srdiečko diel 1 : (Humorné rozprávky). - 
Košice : Východoslovenská energetika, a. s., 2007 ; 
Bratislava : Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2007

rozprávky - CD
 bola načítaná dobrovoľníkmi v rámci sponzorstva 
z Východoslovenskej energetiky Košice.


103                                    

                                    4520/3  
USMEJ
Usmej sa, srdiečko diel 2 : (Humorné rozprávky). - 
Košice : Východoslovenská energetika, a. s., 2007 ; 
Bratislava : Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2007

rozprávky - CD
Kniha bola načítaná dobrovoľníkmi v rámci sponzorstva 
z Východoslovenskej energetiky Košice.


104                                    
                                  PV /1 
VEĽKÁ
Veľká noc s Bonifácom. - Bratislava : Studio LUX, 2008
DVD – povinný výtlačok
rozprávky - film
V koprodukcii s STV pôvodná filmová rozprávka.


105                                    
                                  PV /1 
VEĽKONOČNÉ
Veľkonočné dobrodružstvo v Zajkove. - Bratislava : 
VideoRec spol. s.r.o.,, 2008
DVD – povinný výtlačok
film - rozprávky o zvieratkách
Kreslený film pre deti.


106                                    
                                    631/  
VERNE, Jules
Záplava z mora
 ; Načítal Anton Kaščák. - Levoča : Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2009

romány dobrodružné pre deti a mládež – WMA DRM 10 , audiokazeta
Dej jedného z posledných Verneových dobrodružných 
románov sa odohráva v exotickom prostredí Alžírska a 
Tunisu začiatkom  tohto storočia, kde sa má uskutočniť 
realizácia gigantického projektu - umelého mora na 
Sahare.


107                                    
                                    4506/3  
WHITE, E.B.
Šarlotina pavučinka
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Bratislava : Fragment, 
2007 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2007

romány dobrodružné pre deti a mládež, CD MP3, audiokazeta
Príbeh o skutočnom priateľstve malého dievčatka a 
prasiatka, ktoré rozumie zvieracej reči.




108                                   
                                    4650/1  
WILSONOVÁ, Jacqueline
Prvé trampoty
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2008

romány dievčenské - CD MP3, audiokazeta
Tri kamarátky sa pri nákupoch stretnú s adeptkami na 
modelky. Zistia, že sú tučné a Ela začne držať prísnu 
diétu.

109 
                                    4525/4  
ZÁHADA
Záhada smrtiaceho talizmanu. - Bratislava : Orange 
Slovensko, a. s., 2006 ; Bratislava : Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 2006 ; Levoča : Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2007

romány detektívne pre deti a mládež . CD
 bola načítaná dobrovoľníkmi v rámci sponzorstva 
z Východoslovenskej energetiky Košice.


110                                   
                                    4485/3  
ZRNEK, Jozef
Rozprávky o studených a teplých krajoch
 ; Načítal Valéria Fürješová. - Bratislava : Slnce, 
2006 ; Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu (SKN), 2007

rozprávky slovenské - CD MP3, audiokazeta
Kniha rozprávok, odohrávajúcich sa po celom svete.



