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- narodil sa 19. 3. 1945 v Beharovciach
- slovenský spisovateľ, scenárista 
a publicista,  vyštudovaný divadelník, 
(réžia a dramaturgia na DAMU v Prahe

- pracoval ako televízny a divadelný  
  dramaturg, redaktor novín, v reklame, 
  roky žil na „voľnej nohe“ a písal 
a písal...
- napísal množstvo rozprávok, libriet   
  televíznych, rozhlasových a divadelných 
  muzikálov a knihy pre deti,  viac ako sto 
  príbehov pre deti zverejnených v 
detských 
  časopisoch
- je autorom dvadsiatich TV-seriálov 
  pre deti a niekoľkých TV-komédií

Z literárnej tvorby
Rozprávky 
o dopravných 
značkách 1 - ponorte 
sa spoločne do sveta 
príbehov o dopravných 
značkách, autách a cestnej 
premávke. Knižka je 
bohato ilustrovaná 
kresbami 

od akademickej maliarky Viery Kardelisovej. 
Súčasťou knihy je aj kvíz, prostredníctvom 
ktorého si deti spolu s rodičmi môžu overiť 
nadobudnuté znalosti.

Rozprávky 
o dopravných 
značkách 2 - 20 
nových rozprávok, ktoré 
naučia deti vtipnou a 
nenásilnou formou ďalšie 
dopravné značky a 
pravidlá cestnej premávky. 

V knihe na vás čaká Drak Blak s jeho čarovnou 
svietiacou vestou, dozviete sa ako sa žaby naučili 
čítať, čo vyviedla Opica Škorica z cirkusu 
Kukadelo, ako aj ďalšie krásne a zábavné príbehy 
z Rozprávkova.

Polepetko - rozprávka s 
pesničkami 
o popletenom Polepetkovi, 
ktorého vyšle otec do sveta. 
Zažite spolu s Polepetkom 
plno dobrodružstiev 
pri stretnutí so zbojníkom 
Zubadlom, kráľom a 

princeznou Pletanou. V knižke sa môžete tešiť 
na krásne interaktívne ilustrácie od Anky 
Pospíšilovej.

Ako sa snežienky 
takmer zbláznili – 

Ako nakupujú ježibaby? Chutí žabej 
princeznej malinovka? Ako sa ocitol klokan v 
Tatrách? Kto 

postavil most cez rieku medzi rozprávkovým 
svetom a svetom ľudí?
Všetko sa dozvieš po prečítaní tejto milej 
knižky. Spolu so zvieratkami, s rastlinkami, 
trpaslíkmi a ďalšími hrdinami rozprávok 
zažiješ veľa dobrodružstiev, vďaka ktorým si 
ich isto obľúbiš.

Hlúpy Jano v sieti – kniha plná veselých 
príbehov, vďaka ktorým sa deti zoznamujú so 
svetom počítačov, mobilov, internetu a iných 
zázrakov nového storočia. Autorom ilustrácií 
je akademický maliar Vladimír Kardelis, 
renomovaný a uznávaný výtvarník detských 
ilustrácií.

Hlúpy Jano sa 
v rozprávkach 
najčastejšie vyskytuje 
na peci v rodnej 
chalupe alebo v 
blízkosti kráľovských 
zámkov – keď treba 
zabiť draka či 
vyslobodiť 
princeznú. Svet sa 
však ustavične mení 
a starých chalúpok i 

kráľovských zámkov je čoraz menej, preto sa 
Hlúpy Jano tentoraz vydal do sveta počítačov.
Každý, kto sa tam v tejto knižke vyberie s 
ním, zistí, že rozprávkové príbehy sa 
komukoľvek z nás môžu prihodiť aj dnes. 
Stačí, ak budeme mať oči a srdce stále 
otvorené.



Prvé české vydanie knihy získalo v roku 2003 
medzinárodné ocenenie BIELA VRANA.

Šimpanzi zo siedmej 
C - kniha obsahuje štyri 
zaujímavé poviedky po 
formálnej aj obsahovej 
stránke: Šimpanzy zo 7.C : 
príbeh Milana a Vlada, 
ktorí zažijú návštevu 
mimozemšťanov. 

Nešliapte mravčeky hovorí o tom, že Hanka a 
jej brat Vojto nájdu mravčeky, ktoré ovládajú 
Pytagorovu vetu a sú mysliace tvory a môžu sa 
dorozumievať s deťmi. Záhadné popoludnie 
Mira Jakubíka umožní Mirovi cestovať do 
minulosti a stať sa otcovým rovesníkom. V 
poviedke Stromy plačú potichu Zuzka a Maťo 
bývajú v blízkosti starej lipy a naučia sa jej 
rozumieť.

Dve záhady – v knihe 
nájdete dve sci-fi novely 
Záhada hlavolamu a 
Záhada ostrova Krčaku.
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