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KNIHA RUSKEJ POÉZIE

Ján Zambor

KNIHA

RUSKEJ
POÉZIE

Zamborova Kniha ruskej poézie je jeho osobnou prekladovou antológiou ruskej lyriky od prvých desaťročí 19. storočia po začiatok 21. storočia so zameraním
na tvorbu reprezentatívnych básnikov. Predstavuje výberovú sumarizáciu prekladateľovho dlhodobého úsilia a významné rozšírenie jeho doterajšieho prekladového obrazu ruskej poézie s ambíciou priblížiť sa úrovni jej dnešného poznania. Popri prekladoch dôležitých
básní tridsiatich dvoch autorov prináša obsažné charakteristiky básnikov a obrazový materiál. Kniha vznikla z vnútornej potreby vyrovnať sa s pozoruhodnou
poéziou a vo vlastnej artikulácii ju ponúknuť slovenskému čitateľovi.

13x22,5 cm, 414 strán,
tvrdá viazaná väzba, cena: 11,20 €
Vydavateľstvo Michala Vaška

ČÍTANIE NA KAŽDÝ DEŇ
LEV TOLSTOJ
Výborný priateľ na každý deň, neoceniteľný poradca,
tôňa, do ktorej sa môžete ukryť v slnečnom dni, príjemný
dáždnik pred upršaným počasím… Kniha. A táto je skutočným skvostom. Prvá verzia tejto knihy vyšla v roku
1903 pod názvom Myšlienky múdrych na každý deň.
Rozšírené vydanie nazvané Cyklus čítania si financoval
Tolstoj sám. Neustále však svoju knihu dopĺňal, až vznikla súčasná verzia, ktorú ale slovenský čitateľ nemal možnosť doposiaľ čítať. V knihe sa prelínajú názory starovekých mudrcov, stredovekých učencov, novovekých filozofov na otázky viery, zmyslu života, šťastia, lásky.

B5, 685 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 22,00 €
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S výhľadom do nekonečna | Hudba plaší smrť | Rekviem za
neumieranie | Skalpelom i perom | Ozveny vnútorných hlasov |
Aforistické iskrenie | Život je provizórium | Slovenské básne |

NEMECKÉ BÁSNE | PREKLADY A KOREŠPONDENCIA
PAVOL STRAUSS
Rok 2012 je Straussovským rokom, kedže 30. augusta sme si pripomenuli 100. výročie
narodenia tohto výnimočného človeka – básnika, filozofa, esejistu, lekára.

N O V I N K Y

V týchto dňoch uzreli svetlo sveta posledné 2 zväzky 10-dielneho súborného diela Pavla Straussa, ktoré celkovo obsahuje vyše 5000 strán a vyšlo vo VMV v priebehu 4 rokov.
Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov 2012
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Zobrané
literárne
a mysliteľské
diela

Nemecké básne
Tvrdá viazaná väzba
362 strán

PREKLADY
A
KOREŠPONDENCIA
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Zobrané
literárne
a mysliteľské
diela

Preklady a korešpondencia
Tvrdá viazaná väzba
560 strán
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Desaťzväzková edícia známych i neznámych, nepublikovaných prác Pavla
Straussa je pripravovaná pri príležitosti blížiacej sa autorovej storočnice. Kompletné dielo predstavuje autora ako všestranného spisovateľa európskeho formátu, vzdelaného kritického mysliteľa a prenikavého intelektuála s kresťanským
svetonázorom. Jeho myšlienky napomáhajú prekonávať šíriaci sa nihilizmus
a dehumanizáciu človeka, kultúry a spoločnosti 20. storočia a do slovenskej literatúry vnášajú nové pozitívne a humanistické perspektívy.

Pavol

V ydav ateľ s tvo Michala Vašk a Prešov 2010
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Zobrané
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Slovenské básne
Tvrdá viazaná väzba
224 strán
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Život je provizórium
Tvrdá viazaná väzba
362 strán

Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov 2009
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Aforistické iskrenie
Tvrdá viazaná väzba
248 strán
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Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov 2009
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literárne
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Skalpelom i perom
Tvrdá viazaná väzba
592 strán
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literárne
a mysliteľské
diela

Rekviem
za neumieranie
Tvrdá viazaná väzba
590 strán
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Zobrané
literárne
a mysliteľské
diela

Hudba plaší smrť
Tvrdá viazaná väzba
400 strán
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Zobrané
literárne
a mysliteľské
diela

S výhľadom
do nekonečna
Tvrdá viazaná väzba
340 strán
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LEVY PRICHÁDZAJÚ
Prečo práve levy a prečo sú tieto neľútostné zvery symbolom
prenasledovania kresťanov v dobe po páde komunizmu?
Kto, ak nie človek, ktorý sedel, rozprával sa, cestoval, obedonii
yra
val… či jednoducho povedané, žil s politikmi, ktorí formovali
ej t
nov
k
ú
j
našu slobodu v rokoch nasledujúcich po nežnej revolúcii, by
er u
sm
rik a
mal o zákulisí vtedajšieho mocenského boja vedieť najviac?
me
A
aa
róp
„Kniha je určená najmä kresťanom, ale nielen im. Spomienky
Eu
čo
e
r
P
na socialistické časy, prerod k demokracii, či skôr pokus oň, na
vtedajšej politickej scéne, dôvody, prečo do Europarlamentu bez problémov berú bývalých komunistov, ale s kresťanmi problém majú… Prierez časmi okolo pádu vlády kvôli výhrade vo svedomí v roku 2006, i následný rozpad KDH… Informácie
No, nekúpte
á i z prvejj ruky.
k N
kú t tto!!
Vydavateľstvo Michala Vaška
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VLADIMÍR PALKO

A5, 488 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 14,00 €

NEGATÍVNE PÔSOBENIE TV NA DETI
LUC BERROU
Presedia vaše deti veľa času pred televíznou obrazovkou?
Mnoho rodičov je rado, že deti sú ticho a nemusia sa im
venovať. Spoľahnú sa na to, že televízia v dopoludňajších,
prípadne popoludňajších hodinách, nebude dávať nič nevhodné. Naše deti sú tak zahltené násilím, negatívnymi
emóciami, ba dokonca aj pornografiou. Berrou si uvedomuje, že televízia sa zo života súčasného človeka odstrániť
NEGATÍVNE PÔSOBENIE
nedá, no dajú sa vychovávať deti. Vieme predchádzať neTELEVÍZIE NA DETI
Luc Berrou
gatívnym plyvom a vieme sa im brániť. Deti počas sledovania televízie strácajú citlivosť a nevedia, čo je realita a čo fikcia. Luc Berrou vám pomôže zvládať situácie nielen doma,
ale aj v školskom prostredí. V knihe sa ideálne prepája rodinný život a školská prax. Kniha je príručkou pre rodičov, ale aj pedagógov. Je určená všetkým, ktorým záleží na výchove a zdravom vývoji detí.

20x20 cm, 74 strán, lepená väzba, cena: 4,70 €

MANUÁL PRE RODIČOV
JACEK MYCIELSKI
Manuál pre rodičov jednoducho a miestami aj vtipne prináša pohľad do rodiny,
kde to nie až tak celkom funguje. Ukričaná matka nezvláda svoje dve deti a ľahostajný otec má pomýlené hodnoty vo výchove. V skratke podporuje detský egoMANUÁL PRE RODIČOV
izmus od skorého detstva až po pubertu, kde autor končí príbehy so svojimi postrehmi. Na opačnej strane stoja skúsenosti autora, ktoré v niekoľkých bodoch
chcú kritickú situáciu vyriešiť. Rady Jaceka Mycielskeho vyzerajú veľmi logicky. Kto chce, nechá sa inšpirovať. Napokon, za všetko hovoria výsledky.
Jacek Mycielski

20x20 cm, 103 strán, lepená väzba, cena: 5,31 €
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VYDARENÝ

ŽIVOT

Zamyslenia
inšpirované
evanjeliom

VYDARENÝ ŽIVOT III.
ANTON FABIAN
Môže byť život vydarený?
Keď sa malá Evička vrátila zo školy, referovala: „Prišiel
doktor so sestričkou a všetkých nás očkovali!“ Mama sa
pýtala: „Proti čomu vás očkovali?“ Evička odpovedala: „Proti našej vôli.“ Nielen pichnutie injekciou je proti našej vôli. Ten, kto nám ublíži, sklame nás, podvádza, nepríjemne nás „pichne“. Choroba, staroba, smrť
sú proti našej vôli. Nezamestnanosť, sociálna nespravodlivosť, zvyšovanie cien, nízke dôchodky sú proti
našej vôli.
A čo je naša vôľa? Život šťastný, usmievavý, úspešný,
pokojný a zmysluplný. Zamyslenia v tejto knihe odkrývajú obzor absolútneho dobra. V jeho perspektíve
sa život stáva vydareným.

(III)

12,6x20 cm, 378 strán,
lepená väzba, cena: 11,77 €

VYDARENÝ ŽIVOT I.

Anton Fabian

ANTON FABIAN

VYDARENÝ

Môžeme si položiť otázku: Čo mám z toho, že verím v Boha? Aký úžitok
mi môže viera priniesť? Mons. Bernard Bober o tejto knihe napísal: Ak
človek nájde odpovede na tieto otázky, potom je už len malý krôčik
k tomu, aby sa Boh stal „najvyšším dobrom“ a zaujal prvé miesto, ktoré mu patrí…

Anton Fabian

VYDARENÝ

VYDARENÝ ŽIVOT II.

ŽIVOT

ANTON FABIAN

Zamyslenia
inšpirované
evanjeliom

(II)

ŽIVOT

Zamyslenia
inšpirované
evanjeliom

(I)

Druhý diel publikácie Vydarený život vychádza v Roku Svätého Ondreja na území košickej arcidiecézy v čase, keď do katedrály v Košiciach
boli prinesené relikvie tohto svätca z talianskeho Amalfi. Ondrej bol medzi apoštolmi „protoklétos“ – prvý povolaný nasledovať Ježiša z Nazaretu. Výsledkom nasledovania bolo nadšené a odvážne hlásanie radostnej
zvesti, ako aj ochota obetovať svoj život, a tým potvrdiť svedectvo nielen slovami ale aj skutkom.

12,6x20 cm, 368, 376 stránlepená väzba, cena: 11,77 €
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PERSPEKTÍVY PASTORÁCIE NA SLOVENSKU

„Čo nie je premodlené, nie je! Bez modlitby nemožno hovoriť ani o svätosti kresťana, ani o jeho povolaní, ani o spiritualite spoločenstva a nedá
sa vravieť ani o novej evanjelizácii. Presnejšie: dá sa vravieť, ale ono to
nie je a nebude evanjelizácia! Budeme bližšie, ba jedno, ak si to vyjasníme a vymodlíme. O tom je aj táto kniha – ako príručka, návod, možnosť
na úvahu, tiché zamyslenie, a potom realizáciu…“ Takto sa prihovára
čitateľovi Prof. Th Dr. Jozef Jarab, PhD. Aké sú perspektívy pastorácie na Slovensku podľa obyčajného kresťana, ktorý chodí pravidelne
do kostola, zúčastňuje sa života vo farnosti a plne sa venuje aj mimokostolným aktivitám? Určite plné nádeje a optimizmu. Lenže pastoPerspektívy
pastorácie
rácia neznamená len venovať sa tým, čo o to stoja. Aj tí, ktorí sa mona Slovensku
mentálne nachádzajú mimo čulého kresťanského života, čo váhajú,
Ondrej Šmidriak
čo prestávajú s aktívnym kresťanským životom, k akému ich viedli rodičia, aj tí patria do pastorácie. Aj tým je potrebné dať to, o čom vraví Kristus: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“
„Všetkým čitateľom, ktorí knihu zoberú do rúk, prajem, aby sa im prostredníctvom nej podarilo inšpirovať k uskutočňovaniu vízie obnovy pastorácie na Slovensku,“ želá si autor. Cesta je otvorená!

Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu

A5, 308 strán, šitá lepená väzba, cena: 7,70 €

Ondrej Šmidriak

N O V I N K Y

ThDr. ONDREJ ŠMIDRIAK, PhD.

PASTORÁCIA S DÔRAZOM
NA SPOLOČENSTVO …
ThDr. ONDREJ ŠMIDRIAK, PhD.
Na knižnom trhu sa objavuje publikácia z oblasti pastorálnej teológie s názvom Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu s podtitulom …trápenie individualistov alebo vytváranie spoločenstva? Má ambíciu „rozhýbať“ stojaté vody ohľadom súčasnej pasPastorácia
s dôrazom
toračnej služby na Slovensku. V každom prípade ju chceme privítať,
na spoločenstvo
lebo „rozčerenie“ je pozitívny úkon, ktorý nás posúva ďalej, inšpirua evanjelizáciu
je ku spolupráci, reálne vyjadruje prítomnosť, ale snaží sa vidieť i do
…trápenie
trápenie individualistov
alebo vytváranie spoločenstva?
budúcna, nezabúda na jedinečnosť povolaného - tak kňaza, ako aj
laika - ale zdôrazňuje aj jeho život v spoločenstve… Kniha ponúka
Ondrej Šmidriak
nové impulzy pre rozvinutie pastoračnej činnosti v líniách Druhého
vatikánskeho koncilu zdô
zdôrazňujúcich dôležitosť laikov v spoločenstve Cirkvi a v jej evanjelizačnom poslaní. Autor priblížil skúsenosť zo svojej bohatej pastoračnej služby, v ktorej bol neustále konfrontovaný s rôznorodými formami pastorácie – v dedinskom, malomestskom, mestskom i akademickom prostredí. Svoje skúsenosti autor rozvinul do inšpiračných teologických
i praktických návrhov. Táto publikácia vydavateľstva Katolíckej univerzity Verbum podáva pastorálno-teologickú refl exiu ohľadom vytvárania takého štýlu pastorácie, ktorý zodpovedá súčasnému kultúrno-duchovnému stavu ľudí. Na túto publikáciu nadväzuje – a preto ju tiež vrelo odporúčam do pozornosti – ďalšia kniha toho istého autora s názvom Pastoračná spolupráca kňazov a laikov s podtitulom … utópia alebo reálna vízia?

B5, 256 strán, šitá lepená väzba, cena: 7,70 €
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PASTORAČNÁ SPOLUPRÁCA KŇAZOV
A LAIKOV
ThDr. ONDREJ ŠMIDRIAK, PhD.

B5, 244 strán, šitá lepená väzba, cena: 7,70 €

KRÍŽOVÁ CESTA
TADEUSZ ZASĘPA
Dávno, pred viac ako 2000 rokmi, sa stalo niečo, čo zmenilo
svet a človeka. Bol Veľký piatok… V ten deň sa rozhodovalo i o
našom večnom živote. Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o
utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých
zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu
Golgota po Via Dolorosa.
Publikácie Krížová cesta, Krížová cesta nenarodených, Krížová
cesta za kňazov vám ponúkajú jedinečnú možnosť naplno prežiť a precítiť to, čo sprevádzalo Krista na jeho ceste a čo sprevádza nás, keď nesieme svoje vlastné, ťažké kríže životom…
„Aj táto hodina patrí človeku… Na zemi šaty robia človeka: to
ej generál, ten žobrák, tamten riaditeľ. Vyzliekli ich zo šiat. Už
nemajú čo skrývať a nemôžu nič predstierať…“ píše v Krížovej ceste rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa. „Táto hodina je hodinou očisty, hodinou pravdy…“
Jedinečný súhrn meditácií pri zastaveniach Krížovej cesty.

KRÍŽOVÁ CESTA
TADEUSZ ZASĘPA

A6, 36 strán, spinkovaná väzba, cena: 0,90 €

N O V I N K Y

Ondrej Šmidriak

Naše bežné, reálne a praktické „communio“ – spoločenstvo, má
požehnania i chyby. Obe predstavuje táto publikácia. Pritom požehnania nepredpokladajú geniálnych veriacich a dokonalých
pastierov. Sú možné a reálne napriek nedostatkom na oboch stranách. Cirkev na Slovensku je „tradičná“ so sprievodnými pozitívami i ohrozeniami. Predložená publikácia je skutočne aktuálna. Vnímame v nej aj úsilie o prechod od tzv. masovej pastorácie, ktorá
sa môže javiť iba ako formálna administrácia vlažných kresťanov,
ku aktívnej, bratskej, novej evanjelizácii, začínajúcej v malých skupinách a spoločenstvách, ktoré sa neuzatvárajú do seba, ale usilujú sa žiť a slúžiť vo vzájomnej láske. Konajú to viac príkladom, ako
slovami. Špecifickým rysom tejto publikácie je spojenie troch prvkov: teologicko-pastorálnej analýzy, praktických pastoračných návrhov a najmä zápasu o duchovný komunitárny postoj každého kňaza a laika. Prekonáva sa vlažnosť, religiózna rutina
a spovrchnenie, takto vzniká úplné úsilie o novú evanjelizáciu a obnovu. V tom je prínos, dôvod a „novota“ tejto publikácie.

MICHAL VAŠKO
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CHOROBY OŠÍPANÝCH

Gabriel KOVÁČ a kol.

GABRIEL KOVÁČ A KOL.
Jedinečná publikácia, ktorá zahŕňa komplexný
prehľad ochorení ošípaných, s ktorými sa môžu
chovatelia na Slovensku stretnúť. Autor na 982
stranách rozoberá príčiny ochorení, diagnostiku,
prognózy, možnosti prevencie, terapiu a možnosti
liečby ochorení ošípaných. Kniha je určená pre odbornú verejnosť.

CHOROBY OŠÍPANÝCH

A4, 982 strán, tvrdá viazná väzba,
cena: 64,00 €

BIBLIA V OBRAZOCH
Vincenta Hložníka
Umelecké prerozprávanie biblických príbehov je unikátnym úkazom, ktorým sa môže pochváliť máloktorý okolitý európsky národ. Vzniklo na podnet katolíckeho kňaza Štefana Račeka a tvorilo sa v čase hrubého náboženského útlaku. Sám autor bol v tom čase
prenasledovaný, pretože verejne prejavil svoj nesúhlas
so vstupom okupantských vojsk na územie Československa v roku 1968. Samotnú Bibliu maľoval postupne v priebehu dvadsiatich rokov, žiaľ jej vydania sa už
nedožil. Prvé zobrazenia Starého zákona vznikli v roku
1973. V roku 1980 bolo hotových 67 obrazov a začínal postupne pracovať na vyobrazení príbehov z Nového zákona, ktorých vytvoril 57. Biblia je obohatená aj
o ilustráciu autorovej manželky Viery Hložníkovej, znázorňujúcej stretnutie Ježiša so Samaritánkou a jej unikátnosť je aj v jej dvojjazyčnej mutácií – slovenskom a
anglickom jazyku.

     
    
   
      

A4, 276 strán, tvrdá viazaná väzba, cena 63,06 €

Košická 44/A, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 771 14 07, mobil: +421 905 918 564
e-mail: vmv@vmv.sk, www.vmv.sk
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SVIATOSTI
ANSELM GRÜN
Súbor sviatostí od benediktínskeho mnícha, ktorý sa okrem riadenia podnikov v opátstve Münsterschwarzach venuje práci s mládežou, prednáškam, duchovným cvičeniam pre kňazov a rehoľníkov a poradenstvu vrcholovým manažérom, pričom vychádza z benediktínskej tradície a tradície otcov púšte. Je autorom vyše 300 titulov.

B6, 80-90 strán, tvrdá viazaná väzba, cena 4,65 €

EUCHARISTIA, SVIATOSŤ PREMENENIA
E
ANSELM GRÜN
A
Sviatosť
Eucharistie je najčastejšie slávenou sviatosťou. Slávením láme
S
ducha
d
doby, ktorý nás núti pozerať sa na hodinky a mať zo všetkého
nejaký
n
úžitok. Vytvára priestor, v ktorom ide iba o vyjadrenie nášho ja,
nášho
n
vykúpeného bytia – priestor slobody, v ktorom nemusíme nič
prinášať,
p
nič dokazovať, v ktorom nemusíme podávať žiadny výkon.
Posvätné
P
pokrmy sú prítomné v mnohých kultúrach. Keď porozumieme
m tomu, čo slávime, budeme môcť, plní radosti, pokračovať na svojej
j ceste.

BIRMOVANIE, SVIATOSŤ DOSPELOSTI
B
ANSELM GRÜN
A
Sviatosť
S
birmovania podlieha spomedzi všetkých sviatostí azda najväčšiemu
v
nepochopeniu a nezáujmu. Duch Svätý, tretia Božská osoba,
je
j osobným Duchom Ježiša Krista, je jeho darom pre nás – zastáva sa,
povzbudzuje,
p
dodáva odvahu, udzravuje, oslobodzuje, posilňuje a nar
rovnáva.
Je prameňom živej vody, múdrosti, tvorivosti, je oporou, ktor pri nás stojí a dodáva nám dôveru v Boha i v seba a pomáha otvárá
r naše zmysly, aby sme videli, počuli, cítili, ochutnali, ohmatali život
rať
a spoznali seba, ten jedinečný obraz Boha, ktorý sa chce práve v nás rea
alizovať
a svoje poslanie, ku ktorému sme povolaní práve my a nik iný.

B6, 80-90 strán, tvrdá viazaná väzba, cena 4,65 €
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Ako čerstvý chlieb
ANTON SRHOLEC
„Myšlienky moje, vypúšťam vás do sveta s láskou ako bubliny do vetra. Snáď vás niekto nájde, komu prinesiete radosť.“
Túto knihu netreba čítať naraz, nie je to román, ani novela. Stovky postrehov, myšlienok, vyvierajúcich z reálneho života prezrádzajú hlbokú spätosť autora so starosťami, obavami i túžbami jednoduchých ľudí. Dávkujte si ich pomaly, len jednu-dve za deň…

A6, 294 strán, tvrdá viazaná väzba, cena 3,72 €

Každodenné zamyslenia
ANTON SRHOLEC
Knižočku praktického formátu s každodennými zamysleniami dal dokopy Anton Srholec po tom, ako
uverejňoval na pokračovanie v Katolíckych novinách krátke, meditatívne úvahy. „Myšlienky som adresoval neznámym, ešte neexistujúcim čitateľom,
lebo som nevedel, či vôbec budú niekedy uverejnené. No dožil som sa viacerých radostných prekvapení,“ píše autor hneď v úvode. Skromné nápovede by mali pomôcť pochybujúcim ukázať vieru
v inom svetle a veriacim by mali umožniť prekročiť
do vyššej triedy prežívania kresťanstva.

A6, 188 strán, tvrdá viazaná väzba, cena 1,99 €

Košická 44/A, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 771 14 07, mobil: +421 905 918 564
e-mail: vmv@vmv.sk, www.vmv.sk
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Pavol Valachovič
Stručné dejiny
STAROVEKÉHO
GRÉCKA

Prešov 2012
V y d a v a t e ľ s t v o

M i c h a l a

V a š k a

Stručné dejiny starovekého Grécka
PAVOL VALACHOVIČ
Starovekí Gréci dokázali vytvoriť vyspelú civilizáciu, z ktorej súčasná
civilizácia obdivuje demokratický systém vlády a princíp občianskych
práv, umelecké diela i filozofické myslenie. Dejiny starovekého Grécka
predstavujú samostatné obdobie vo vývoji ľudstva, zaujímavé samo
o sebe, ale zároveň sú jednou etapou z vývoja ľudskej civilizácie.

B5, 160 strán, lepená väzba, cena: 5,00€

Východná Európa v stredoveku
MIROSLAV DANIŠ
Európska civilizácia sa narodila v procese migračných pohybov prvého
tisícročia n.l. Miešanie rás a kultúr, nové spoločenské vzťahy a tradície vymodelovali Európania do podoby, ktorej dnes podávame ruku na každom kroku. Učebné texty „Východná Európa stredoveku“ podávajú etnologický, sociálny, politický a religiózny pohľad do priestoru Východnej
Európy v čase stredoveku..

u č e b n é

t e x t y

Miroslav Daniš
VÝCHODNÁ EURÓPA
v stredoveku

Prešov 2010

B5, 208 strán, lepená väzba, cena: 7,40€
u č e b n é

t e x t y

Martin Hurbanič
STREDOVEKÝ BALKÁN
Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych dejín
juhovýchodnej Európy v 6. – 15. storočí

Prešov 2010
V y d a v a t e ľ s t v o

M i c h a l a

V a š k a

V y d a v a t e ľ s t v o

M i c h a l a

V a š k a

Stredoveký Balkán
MARTIN HURBANIČ
Etnologický, sociálny, politický a religiózny pohľad do geografického
priestori Balkánu v čase stredoveku, ponúkajú učebné texty Stredoveký Balkán. Autor sleduje dejiny Balkánu počnúc obdobím neskorej antiky, cez sťahovanie národov, až po vznik prvých stredovekých štátov,
etapu byzantského Balkánu až po turecké expanizie a Balkán v područí Osmanskej ríše.

B5, 235strán, lepená väzba, cena: 7,40€

Stručné dejiny starovekého Ríma
P. VALACHOVIČ

u č e b n é

t e x t y

Pavol Valachovič

Uvedená publikácia obsahuje prehľad základného politického a hospodárskeho vývoja od založenia Ríma ž po zánik Západorímskej ríše.
Okrem historického výkladu obsahuje prehľad základnej literatúry,
chronologický prehľad hlavných udalostí, zoznam rímskych cisárov a
slovník stručných historických pojmov. Učebnica si kladie za cieľ dosiahnuť, aby si študenti prvého ročníka vysokoškolského štúdia dejín
a príbuzných odborov osvojili aspoň základy vývoja dejín starovekého Ríma a jeho civilizácie.

Stručné dejiny
STAROVEKÉHO RÍMA

Prešov 2009
V y d a v a t e ľ s t v o

M i c h a l a

T E X T Y

t e x t y

V a š k a

B5, 140 strán, lepená väzba, cena: 5,00€

U Č E B N É

u č e b n é
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IGOR KALNÝ

M O N O G R A F I E

DANIELA ČARNÁ, JIŘÍ VALOCH
Patrí k najosobitejším predstaviteľom neoficiálnej výtvarnej scény osemdesiatych rokov 20. storočia na
Slovensku. Jeho tvorba pohybujúca sa na pomedzí
hudby, poézie, maľby a kresby sa profilovala na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Prešiel oblúkom od básne k obrazu, od slova k výtvarnému znaku. Kedže napriek významu a veľkému rozsahu
predčasne uzavretej, ale ucelenej tvorby Igora Kalného neexistovala publikácia, ktorá by systematicky mapovala a hodnotila jeho tvorbu a umožnila tak jej zaradenie do širších kontextov vývinu slovenského výtvarného umenia, kde má svoje špecifické miesto, tak táto
monografia ju predstavuje v plnej šírke a prispieva tak
k splateniu dlhu voči tomuto výnimočnému výtvarníkovi, ktorého výtvarný odkaz je stále aktuálny.

IGOR KALNÝ

10/16/08 9:49:03 PM

24,7x30,2 cm, 152 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 33,16 €

V Ý T V A R N É

OBRAZY OSKÁRA ČEPANA
BARBARA BODOROVÁ / PETER ZAJAC

Obrazy Oskára Čepana

Výtvarná monografia známeho literárneho vedca, teoretika a historika, ktorý patrí ku kľúčovým predstaviteľom generácie, ktorá na začiatku 60. rokov výrazne
zasiahla do literárnovedného a výtvarného kultúrneho života na Slovensku. Bol odporcom konzervatívneho myslenia a jedným z prvých, ktorí vo výtvarnej teórii presadili „novú estetiku“ opierajúcu sa o schopnosť
vypovedať o individualite umelca a jeho subjektívnych stavoch. Významná časť diela Oskára Čepana sa
skladá z písania o výtvarnom umení i z jeho vlastných
výtvarných prác. Dokázal prekročiť hranice teórie a zakúšal radosť z tvorivého výtvarného prejavu odpútaného od prísnej vedeckosti. No ani v samotnej výtvarnej tvorbe nepoprel jemu vlastné konštruktívne, systematické a komplexné myslenie, ktorým sa vyznačoval jeho exaktný prístup k poznaniu.

A4, 240 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 33,00 €

Košická 44/A, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 771 14 07, mobil: +421 905 918 564
e-mail: vmv@vmv.sk, www.vmv.sk
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B5, 744 a 567 strán,
tvrdá viazaná väzba, cena: 30,00 €

ŠTRUKTÚRY MOCI
NA SLOVENSKU 1948:1989
JAN PEŠEK, RÓBERT LETZ
Táto publikácia dopĺňa tituly Zločiny komunizmu
a Aktéri jednej éry náčrtom mechanizmu vládnutia. Autori sa sústredili sa na tri základné piliere komunistického režimu: komunistickú stranu, Štátnu
bezpečnosť a justíciu.

B5, 808 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 15,00 €

P O L I T I C K Á

Publikácia je prvým vážnejším pokusom o celistvé zdokumentovanie obdobia komunistickej diktatúry na Slovensku. Pr vý diel prináša
historické štúdie renomovaných slovenských
historikov, opisujúce rôzne druhy perzekúcií
komunistického re žimu. Druhý diel obsahuje
osobné svedectvá, prehľad literatúry o tomto
období a štatistické vyhodnotenia zoznamov
obetí. Ku knihe je priba lené aj multimediálne CD so zoznamom obetí komunizmu (vyše
102 000 mien).

H I S T Ó R I A

ZLOČINY KOMUNIZMU
1948:1989 sada I. a II. diel + CD

MICHAL VAŠKO
VYDAVATEĽSTVO
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Pamiatka na prvé sväté prijímanie

Pamiatka na prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie je v životee dieťaťa veľkou udalosťou. Z človiečika, ktorý sa zatiaľ iba prizeral, ako
ostatní v jeho okolí prijímajú Telo Kristovo, sa stáva
plnohodnotný člen Cirkvi, so všetkými právami a povinnosťami. Že je to pre dieťa veľký deň, to dokazuje aj vonkajší prejav slávnosti: biele oblečenie, krásna výzdoba kostola, slávnostné jedlo… Ako zakonzervovať tieto momenty, aby si ich dieťa dokázalo sprítomniť aj po rokoch? Skúste darovať svojim deťom tieto rozkošné knihy a ony, keď ich budú pravidelne otvárať, doliepať si do nich fotky
a zapisovať si svoje postrehy, vám budú neskôr vďačné… Naozaj. Veď podľa postrehov mnohých
kňazov sa deti, ktoré boli s veľkou slávou na prvom svätom prijímaní, postupne z kostolov vytrácajú. Slávnosť, obed, darčeky, sláva, krásne šaty s bohatou krajkou, kravata, oblek, koláče… To je
všetko fajn, ale pointa je niekde inde.

A5, 14 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 3,80 €

Biblické verše
pre deti I. diel

Taký raj Pán Boh vysadil ...

ti vtiahnuť
ti h ť d
j á j
Áno, aj príťažlivými veršami môžeme naše deti
do najznámejších príbehov Starého zákona a dať priestor ich fantázii. Veršované rozprávanie o Stvorení sveta, Kainovi a Ábelovi, Potope sveta, Babylonskej
veži, Abrahámovi a o Izákovi a Jozefovi, Vám ponúkame v troch knižočkách Biblické verše pre deti i., II. a III. Príbehy dlho očakávaných Biblických
kníh umocňujú nádherné ilustrácie. Spolu s príťažlivou grafikou budujú
most k detskej fantázii a vnášajú krásu do detských srdiečok.

A6, 32 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 3,17 €

Biblické verše
pre deti II. diel
Ladislav
Fricovský

é verše pre deti II.diel

LADISLAV FRIČOVSKÝ

Ladislav
Fricovský

Biblické verše pre deti III.diel

BIBLICKÉ VERŠE PRE DETI I.
BIBLICKÉ VERŠE PRE DETI II.
BIBLICKÉ VERŠE PRE DETI III.

Biblické verše pre deti I. diel

K N I H Y

P R E

D E T I

PAMIATKA NA PRVÉ
SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Biblické verše
pre deti III. diel
Ladislav
Fricovský

MALÁ KNIŽKA O ANJELOCH

15

ĽUBOMÍR LEHOTSKÝ
Deti! Viete, kto sú anjeli? Michal, Gabriel a Rafael. Ochrániť nás je ich cieľ. Za rúčky nás vedú žitím. Vieš to ty i ja
to cítim. Takouto hravou formou oboznamuje knižočka Malá knižka o anjeloch pre deti, našich najmenších
o anjelských bytostiach, ktoré ich chránia, opatrujú, starajú sa o ne vo dne v noci, a ktoré možno vídajú v svojich snoch. V tejto príťažlivej pubkikácii sa deti dozvedia,
ktorí anjelikovia ich strážia a čo prinášali a prinášajú svetu aj dnes. Ilustrácie Romana Topolčányho podporujú
svet fantázie našich najmenších

A6, 32 strán, tvrdá viazaná väzba, cena: 2,82 €

OZPRÁVKY
spod labutieho krídla

Anna Necová

Rozprávky spod labutieho krídla

ERTOVSKÁ
fujavica

Anna Necová

Čertovská fujavica

ANNA NEČOVÁ
Klasické rozprávky o sile lásky, odpustenia, dobra, porozumenia, so silným vzťahom k prírode. Človeka nemožno oddeliť od prírody, pretože sú jedno. Skúsenosti, rozum, vlastnosť pomáhať i trestať má v sebe všetko živé. Tento živý svet je zázrakom sám osebe, ale vedia to len tí, ktorí majú zmysel pre pravdu. Postavy jednotlivých príbehov nehľadajú bohatstvo, zázraky ani čary. Chcú len nájsť pokoj pre seba, ako aj pre všetkých
núdzou zasiahnutých.

20x20 cm, 120, 116 strán, tvrdá viazaná väzba, cena 8,30€

MICHAL VAŠKO – VYDAVATEĽSTVO
1. Poradíme vám, ako zarobiť či ušetriť – v odhade nákladu, v požadovanej kvalite, v druhu
spracovania, v načasovaní termínov, v propagácii a v mnohých ďalších faktoroch ovplyvňujúcich celkový
efekt vášho projektu; optimalizácia celého nápadu môže výrazne zvýšiť šance na jeho úspech.
2. Použijeme tlačovú techniku najvhodnejšiu pre vašu zákazku – pri veľkom náklade je rotačná
tlač výhodnejšia ako hárková či digitálna. Ak dodávateľ disponuje iba jedinou technológiou, nemá
možnosť voľby.
3. Prispôsobíme sa vašim rozpočtovým požiadavkám – disponujeme vysokokvalitnými strojmi,
ktorých cena sa musí rozpočítať do ceny zákazky. Zákazník si tak môže vybrať štandardnú cenu s vysokou
kvalitou alebo štandardnú kvalitu s veľmi priaznivou cenou.
4. Dohodneme s vami optimálny termín dodania – Niekedy rozhoduje termín viac ako cena,
niekedy je to naopak. Vďaka našim výrobným kapacitám vieme ponúknuť aj expresný termín,
ale aj bežné dodacie lehoty za bežnú cenu.
5. Zaručujeme sa za celú zákazku – vďaka úplnému reťazcu polygrafických služieb pod jednou
strechou sa za vašu zákazku môžeme zaručiť od jej zadania až po jej konečnú realizáciu
a jej doručenie na miesto dodania.
6. Máme skúsenosti, a tie sa nedajú preskočiť – po dvadsiatich rokoch na trhu máme skúsenosti
s rôznymi typmi zákaziek, zákazníkov a projektov. Získavate tak záruku, že svoju zákazku zveríte
skúsenému tímu odborníkov.
7. Šetríme váš čas – jedinečnosť a konkurenčná výhoda našej ponuky je v prepojenom reťazci
komplexných polygrafických služieb súvisiacich s realizáciou akejkoľvej vašej zákazky počnúc
poradenstvom a konzultáciami, končiac preskladnením zákazky, dovozom či distribúciou.



Počet
ks

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK
Názov knihy

cena
v€

Kniha ruskej poézie
Čítanie na každý deň
I. Skalpelom i perom
II. Rekviem za neumieranie
III. Hudba palší smrť
IV. Skalpelom i perom
V. Ozveny vnútorných hlasov
VI. Aforistické iskrenie
VII. Život je provizórium
VIII. Slovenské básne
IX. Nemecké básne
X. Preklady a korešpondencia
Levy prichádzajú
Negatívne pôsobenie TV na deti
Manuál pre rodičov
Vydarený život I.
Vydarený život II.
Vydarený život III.
Perspektívy pastorácie na Slovensku
Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo
Pastoračná spolupráca kňazov a laikov
Krížová cesta
Choroby ošípaných

11,20
22,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
10,00
14,00
10,00
14,00
14,00
14,00
4,70
5,31
11,77
11,77
11,77
7,70
7,70
7,70
0,90
64,00

Š. RAČEK

Biblia v obrazoch V. Hložníka

63,07

A. GRÜN
A. GRÜN
A. GRÜN
A. GRÜN
A. GRÜN
A. GRÜN
A. GRÜN

Eucharistia
Birmovanie
Maželstvo
Krst
Pokánie
Pomazanie chorých
Posvätenie kňazstva

Autor
J. ZAMBOR
L. TOLSTOJ
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
P. STRAUSS
V. PALKO
L. BERROU
J. MYCIELSKI
A. FABIAN
A. FABIAN
A. FABIAN
O. ŠMIDRIAK
O. ŠMIDRIAK
O. ŠMIDRIAK
T. ZASĘPA
G. KOVÁČ

MICHAL VAŠKO
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4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64

Počet
ks

Autor
J. H. MATLARY
A.SRHOLEC
A. SRHOLEC
P. VALACHOVIČ
M. DANIŠ
M. HURBANIČ
P. VALACHOVIČ
D. ČARNÁ,
J. VALOCH
B. BODOROVÁ,
P. ZAJAC
J. PEŠEK,
R. LETZ

Názov knihy

cena
v€

Ľudské práva ohrozené …
Ako čerstvý chlieb
Každodenné zamyslenia
Stručné dejiny starovekého Grécka
Východná Európa v stredoveku
Stredoveký Balkán
Stručné dejiny starovekého Ríma

12,61
3,72
1,99
5,00
7,40
7,40
5,00

Igor Kalný

33,16

Obrazy Oskára Čepana

33,00

Zločiny komunizmu I. A II. + CD

30,00

Štruktúry moci na Slovensku

15,00

L. FRIČOVSKÝ

Pamiatka na prvé sväté prijímanie
Biblické verše pre deti I.

3,80
3,17

L. FRIČOVSKÝ

Biblické verše pre deti II.

3,17

L. FRIČOVSKÝ

Biblické verše pre deti III.

3,17

Ľ. LEHOTSKÝ

Malá knižka o anjeloch

2,82

A. NEČOVÁ

Rozprávky spod labutieho krídla

8,30

A. NEČOVÁ

Čertovská fujavica

8,30

Vaše objednávky posielajte na adresu:
Michal Vaško – Vydavateľstvo
Košická 44/A, 080 01 Prešov
mobil: +421 915 857 159, e-mail: literasklad@vmv.sk

