
Ján Milčák
sa narodil 9. januára 1935 
v Levoči. V roku 1953 začal 
študovať 
na Pedagogickej škole v Košiciach, 
ale v druhom ročníku prešiel 
na Lekársku fakultu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Po ukončení štúdia začal pracovať 
ako lekár v Krompachoch, neskôr 
ako obvodný lekár v Spišskom 
Hrušove a v rokoch 1980 – 1984 
ako riaditeľ nemocnice s poliklinikou 
v Spišskej Novej Vsi. 

Ako väčšina spisovateľov jeho 
generácie aj Ján Milčák začal 
publikovať poviedky v Mladej 
tvorbe a neskôr aj v ďalších 
literárnych periodikách. 
V sedemdesiatych rokoch sa 
etabloval ako tvorca rozhlasových 
hier pre dospelých i mládež 
a rozprávok pre deti. Okrem 
rozhlasovej dramatickej tvorby sa 
venuje aj písaniu divadelných hier 
a pokračuje v písaní detských 

rozprávkových kníh 
a krátkych próz 
pre dospelých. 
Je otcom Mariána Milčáka 
(básnika, prekladateľa 
a literárneho vedca) a 
Petra Milčáka (básnika, 
prekladateľa, literárneho 
vedca a vydavateľa). 
Žije v Levoči.
(Ak uvidíte telefónnu 
búdku, na ktorej sedí 
motýľ a vytočíte na 
telefóne sedem sedmičiek, 
dovoláte sa 
k rozprávkarovi pánovi 
Milčákovi) 

  Výber z tvorby

    Pre deti a mládež

• Zo štyroch kapsičiek 
(1988, riekanky 
a básničky) 

• Rozprávka o Marianke 
(1990) 

• Chlapec Lampášik (1996) 
• Zuzanka a pán Odilo 

(2004, 1.vydanie)

• Rozprávkový vláčik (2008, 
1.vydanie) 

• Vodník Kalambus a čertík Bubulo 
(2009, 1.vydanie)

• Jakub s veľkými ušami (2010, 
1.vydanie)

• Trinásta komnata (2011) 
• Rozprávka o oslíkovi (2012, 

1.vydanie)

 

   

http://www.litcentrum.sk/dielo/rozpravka-o-oslikovi
http://www.litcentrum.sk/dielo/jakub-s-velkymi-usami
http://www.litcentrum.sk/dielo/vodnik-kalambus-a-certik-bubulo
http://www.litcentrum.sk/dielo/rozpravkovy-vlacik
http://www.litcentrum.sk/dielo/zuzanka-a-pan-odilo


Rozhlasová tvorba

• Sprievod anjelov (1971, knižne) 
• Mačka (1973) 
• Pavol rezbár (1973) 
• Cela (1974) 
• Obrov brat (1974)
• Strom šťastia (1974) 
• Minúta ticha (1975) 
• Hudci (1977) 
• Najmladší zo slávnej rodiny (1978) 
• Vojaci (1978) 
• Pavol rezbár. Mačka. Cela. Vojaci 

(1979, knižne) 
• Koník Izidor (1980) 
• O dvoch mládencoch (1980) 
• Bežci (1982) 
• Kavka (1982) 
• Rozprávka o strome (1984) 
• Pipo a Čipo (1985) 
• Tri želania (1985) 
• Pátranie (1986) 
• Tri rozprávky o chlapcovi 

Lampášikovi (1986) 
• Celestínka, ryba a pán Baltazár (1988) 
• Slamienka (1991) 
• Čln (1992) 
• Vrana Florenťanka (1993) 
• Žobráci (1995) 
• Chlapec Simeon (2000) 
• Tulák Jonatán (2000) 
• Barokové oblaky (2003) 
• Čertík Bubulo (2004) 
• Zabudnutá skriňa (2008) 

  

 

    Ocenenia

  Cena Mladej tvorby (1967)

Rozhlasové hry Mačka, Celestínka,  
ryba a pán Baltazár, Rodinná 
fotografia, Vrana Florenťanka 
získali hlavnú cenu na Festivaloch 
pôvodnej slovenskej rozhlasovej 
hry.

Za knihu pre deti Chlapec 
Lampášik bol zapísaný na čestnú 
listinu IBBY (1998) 

Cena VÚB (1997)

Cena mesta Levoče (2000)

Cena Združenia rozhlasových 
tvorcov (2001)

Čestný občan mesta Levoče (2005)

   Kultúrne ocenenie Fra Angelica 
(2007)

© Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice, 
2013

Názov: Ján Milčák
bibliografický leták


	   
	Rozhlasová tvorba
	  
	 
	    Ocenenia

