
ROMAN BRAT 
 
slovenský prozaik, scenárista, 

publicista,  prekladateľ 
 

● Vyštudoval odbor slovenčina-španielčina na FFUK  
v Bratislave.  
● Po ukončení štúdia nastúpil do Literárnej redakcie 
Slovenského rozhlasu, kde pôsobil viac ako dve 
desaťročia.  
● Popri redaktorskej práci sa začal venovať 
umeleckému prekladu a pôvodnej tvorbe. Preložil 
viacero románov, noviel, poviedok, divadelných a 
rozhlasových hier.  
● Vo vlastnej tvorbe sa venuje najmä písaniu diel  
pre deti a mládež, no tiež píše i pre dospelých.  
● Jeho manželka Mária Bratová je prekladateľkou  
zo švédskeho jazyka.  
● Od roku 2008 pracuje ako hlavný dramaturg hranej 
tvorby v Slovenskej televízii. 
 

  Knihy pre deti a mládež 
 

Ako naštvať Rimana 
Piatak Maxo vášnivo rád číta knihy, no 
rovnako nadšene hráva aj počítačové 
hry. Zanietene sa ponára  
do fantastických príbehov a stotožňuje 
sa s ich hrdinami, i keď reálny život mu 
často prináša oveľa väčšie prekvapenia 

než vymyslené dobrodružstvá. 
 

 
Divadielka z klobúka          
Divadlo hráme každý deň: v škole,  
na ulici, doma. Ksichtíme sa, 
pretvarujeme, vymýšľame. My všetci 
sme vlastne herci, hrdinovia 
života! Knižka obsahuje 4 divadelné 

hry, ktoré sú cielene orientované na žiakov 1. stupňa 
ZŠ.  

Druhé podanie                                             
Po predčasnom úmrtí matky i 
spolužiačky Moniky sa 
šestnásťročný Michal ocitá na 
šikmej ploche. Tenis, ktorému 
upísal detstvo, ho už nenapĺňa,   
a tak sa pokúša hľadať zmysel 

života vo výtvarnom umení, do ktorého ho 
zasväcovala jeho nebohá matka.  

Škola za rohom alebo 
Nezbedy školáka Šuška 
Niektorí budúci prváčikovia sa na 
školu tešia, mnohí sa zas boja, 
ale Šuško - ten veru nie! Školu má 
hneď za rohom a všeličo už o nej 
vie od staršej sestry Dorky, 
dokonca aj písmenká sa už od nej 

naučil. Má však iné starosti - ako dobehnúť ráno do 
školy načas, ako vyhrať od starších chalanov guľky či 
nahliadnuť do Dorkinho denníčka bez toho, aby mu 
„vypadlo oko". Ale to ešte nie je nič oproti prípadu 
„Gogo". Gogo je deviatak a najväčší zloduch na škole. 
Keď Šuško odhalí jeho krádež mobilu, napäto očakáva 
tvrdú odvetu. Ešte že sa blížia Vianoce a Šuško musí 
myslieť na nacvičovanie divadla na besiedku a iné 
príjemné veci.   

Aj kone sa hrajú                       
Nie je kôň ako kôň - tak sa začína 
príbeh o mladej kobylke Viktórii. 
Narodila sa na Muránskej planine,   
kde si voľne žila, kým si ju nevyhliadol 
kaskadér Tuarég. 
Priviedol ju na kaskadérsky ranč 

Pegas, kde sa cvičia a trénujú kone pre film. Keďže 
je nováčik a nič neznamená, ostatné kone sa k nej 
tak správajú. Postupne sa však skamaráti so psom 
Frčkom a mačkou Krásnou  Izabelou, ktorí jej 
rozprávajú, kto sú kaskadéri a čo sa deje pri 
filmovačke a spozná dve konské superhviezdy El 
Diabla a Imperátora, ktorí sa pripravujú na filmový 
konkurz. Po tom, čo sa na dvore ukážu zloduchovia - 

muži v čiernom, začnú sa nad majerom sťahovať 
mračná.  

  Chlapci padli z višne, 
dievčatá z jahody 
(spoluautorka Gabriela 
Futová)          Na prvý pohľad 
by sa zdalo, že chlapci v tejto 
knižke padli z väčšej výšky, 
preto budú strelenejší. 
V skutočnosti je však tento 
názov len symbolom, teda 

obrazným vyjadrením faktu, že chlapci sú iní ako 
dievčatá.  
        Do akej miery iní, ako veľmi sa odlišujú, to 
ukázala dvojica autorov Gabriela Futová a Roman 
Brat v dvadsiatich rozličných príbehoch plných 
napätia, kanadských žartíkov, skutočných 
problémov, ale aj lásky a humoru.  
        

Mordovisko            Bláznivé 
príbehy zo života tínedžerov z 
jednej triedy, ktorá má svojich 
hromotĺkov, výmyselníkov, 
bifľošov, jednu mimoriadnu 
pažraňu - a, samozrejme tajnú 
lásku...   

Zmätené dvojičky zo slepej 
uličky (spoluautor Gabriela 
Futová)        Aj keď sú dvojičky, 
sú rozdielni. Jasné, veď Rišo je 
chlapec a Ria dievča. A aj keď žijú 
v jednom byte, chodia do rovnakej 
školy, ba dokonca do rovnakej 
triedy, názory na život majú 

predsa len odlišné. Ich zmätené hlavy a hľadajúce 
srdcia na pozadí vplyvov, s ktorými súčasní 
rodičia neprichádzali do kontaktu, si s mnohými 
problémami nezriedka musia poradiť samy.  



 Môj anjel sa vie biť  
Anjeli sú na to, aby na ľudí 
dozerali, aby ich strážili. 
Jedenásťročný Oskar si myslí, 
že s jeho anjelom strážnym je 
to trochu inak, pretože mu 
nepomáha, keď ho silnejší 
chlapci v škole bijú a všelijako 
mu robia zle. Oskar sa usiluje so 
svojím anjelom nadviazať 

kontakt, rozpráva mu, čo počas dňa zažil a kto akú 
lotrovinu vyviedol. No anjel stále mlčí. To však 
neznamená, že svojmu chránencovi Oskarovi napokon 
nepodá pomocnú ruku.  

O malom obrovi 
Rozprávkar Viktorius opúšťa 
kráľovstvo, kde panuje 
bezohľadnosť, hlúposť a niet už 
miesta pre rozprávky. Loď, na 
ktorej sa plaví, stroskotá v 
strašnej búrke a more ho vyhodí 
na breh krajiny obrov.      

Čuvi v pralese                 
Lietadlo so slovenským čuvačom 
na palube havarovalo v pralese a 
Čuvi sa v ňom ocitol ako 
stroskotanec. Autor zakomponoval 
jednotlivé zvieracie rozprávky   
do putovania Čuviho a pásavca, 
pričom sa deti dozvedia všelijaké 
zaujímavé a úžasné veci zo života 

obyvateľstva pralesa - pravdaže, výlučne v rovine 
fantázie.  

Pochabý škriatok  
     Počuli ste, že aj stromy vedia 
rozprávať? Prečítajte si príbehy, ktoré 
rozpovedali Katke a jej zvedavému 
ockovi: o pochabom škriatkovi, 
múdrom pustovníkovi, šibalovi Pištovi, 

dôvtipnom Juanovi a iných.  
 

Tvrdohlavý baran         
Knižka obsahuje sedem príbehov 
tak ako ich hlavnej hrdinke 
vyrozprávali stromy - 
reprezentanti konkrétnej 
národnej kultúry a symboly 
jednotlivých krajín. 

 

Ocenenia 
 
Hlavná cena na Festivale filmovej tvorby pre deti 
v Chicagu The Kenneth F. and Harle G. Montgomery 
Prize za animovanú rozprávku Najrýchlejší posol ríše.  

Vyznamenanie od španielskeho kráľa Juana Carlosa I.: 
Kríž oficiera Rádu za občianske zásluhy (2008) 

Cena Najlepšia detská kniha roka 2008 za knihu 
Zmätené dvojičky zo slepej uličky (spolu s G. 
Futovou) 

Cena Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY za Najlepšiu 
detskú knihu jesene roka 2007 za knihu Môj anjel sa 
vie biť 

Cena Zlatá rybka – Najlepšia detská kniha roka 2007 
za knihu Môj anjel sa vie biť 

Cena časopisu Slovenské pohľady za umelecký preklad 
(2005) 

Cena Slovenských pohľadov za preklad za rok 2004 

Cena Bibiany a Slovenskej sekcie IBBY za Najlepšiu 
detskú knihu jari roka 2001 za knihu Tvrdohlavý 
baran. 
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