
Životopis 
 

Svetlana Majchráková sa narodila pod očarujúcim 
zámkom, v malebnej dedinke Smolenice, ktorá sa 

nachádza neďaleko nášho najstaršieho slobodného 
kráľovského mesta - Trnavy. Je vyštudovanou 

ekonómkou i pani učiteľkou a počas svojich potuliek 
svetom zistila, že deti a strasti každodenného života sú 

najlepšou a najkrajšou inšpiráciou. Od roku 2012 je 
známa svojimi veselými, dobrosrdečnými a bohato 

ilustrovanými detskými knihami, ktoré sa tešia veľkej 
popularite. Pod autorkiným menom však čoraz častejšie 

vychádzajú i knihy pre mládež. Sú plné napínavých 
historických príbehov, odohrávajúcich sa práve na 

našom území, ktoré bolo súčasťou veľkolepého 
Uhorského kráľovstva. Do každého z týchto románov 
vkladá nielen kus našej pestrej, zaujímavej a často 
neznámej histórie, no aj kus svojho srdca a duše. V 

tomto roku po prvýkrát uzrela svetlo sveta kniha Zlatá 
pečať, ktorá je určená nielen mladým čitateľom, ale i 
dospelým. Ako je už zvykom, jej dej je plný napätia, 

nečakaných zvratov a pravdaže lásky. 
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Tvorba 
pre mládež a dospelých 

 
Zrada, česť a tajomstvo / Svetlana Majchráková; 
ilustrácie Marián Jaššo. – Bratislava : DAXE, 2015. – 
75 s. 
ISBN 978-80-89429-43-1 
 

Legenda / Svetlana Majchráková; ilustrácie Oksana 
Lukomska. –  Bratislava : DAXE, 2017. – 122 s.  

ISBN 978-80-89429-64-6 
 

Kráľovná / Svetlana Majchráková; ilustrovala 
Oksana Lukomska. – Bratislava : Daxe, 2018. –  126 
s.  

ISBN 978-80-89429-72-1 
 

Zlatá pečať / Svetlana Majchráková. –  Bratislava : 
Daxe, 2020. -  283 s.  

ISBN 978-80-89429-85-1 

 

Kráľ / Svetlana Majchráková. – Bratislava : Daxe, 
2020. – 196 s. 

ISBN 978-80-89429-91-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Škriatkovia a rytierske cnosti / Svetlana Majchráková; 
ilustrácie Oksana Lukomska. – Bratislava : DAXE, 2015. 
–  57 s.  

ISBN 978-80-89429-38-7 

Žijú hlboko v podzemí, vo svete hornín, minerálov, 
drahých kameňov a nádherných jaskýň. Sú smelí, 
pracovití, čestní, vynaliezaví, múdri a vytrvalí. Sú to 
škriatkovia, ktorí počas školských prázdnin prežívajú 
nezabudnuteľné dobrodružstvá plné hrdinských činov. 
Ako mladí rytieri sú odhodlaní pomôcť zachrípnutej 
sove, rozniesť poštu za chorého suseda, nájsť 
nezvyčajný poklad, vyhrať škriatkovské hry a mnoho 
iného. Staňte sa rytiermi a nazrite s nimi do sveta 
opradeného tajomstvom, spoznajte silu ametystov, 
smaragdov, diamantov, či meteoritov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny na tretiu / Svetlana Majchráková; 
ilustrácie Oksana Lukomska. – Bratislava : 
DAXE, 2016 – 79 s.  

ISBN 978-80-89429-51-6 

V každej dedine sa nájde dieťa, ktoré sa líši od 
svojich rovesníkov. Je vynaliezavejšie, 
výmyselníckejšie, vtipnejšie a nepredvídateľnejšie. 
Ale čo ak sa v jednej malej dedinke nájdu takíto 
huncúti hneď traja? 
Užite si vytúžený čas prázdnin s trojčatami, ktoré sú 
absolútne rozdielne, no vždy držia spolu. Nikdy sa 
nenudia, problémy ich neobchádzajú a o 
dobrodružstvo nemajú núdzu. Na strome si zriadia 
detektívnu kanceláriu, aby objasnili spáchaný zločin. 
Popri pátraní sa musia vysporiadať so súrodencami 
z opačného konca dediny, dostať sa do futbalovej 
reprezentácie, pomáhať pri požiari, vyrobiť loď, 
naučiť sa jazdiť na motorke a mnoho iného. 
 
Tak hor sa na dobrodružstvo, hor sa na prázdniny!  

 

Chyťme šťastie za gombík / Svetlana 
Majchráková; ilustrácie Oksana Lukomska. – 
Bratislava : DAXE, 2019 . – 57 s. 

ISBN 978-80-89429-79-0 

Stretnutie s kominárom sa vždy pokladalo a pokladá 
za šťastie. Táto knižka vás pozýva na stretnutie s 
kominárom Viktorom, ktorému sa síce Šťastena 
otočila chrbtom a neustále sa mu lepí smola na päty, 
no zažijete s ním veselý a jedinečný deň v 
malebnom mestečku na konci sveta. Svojou 
nešikovnosťou si získa vaše srdcia a v piatok 
trinásteho vás pobaví na radnici i na stretnutí s 
miestnou čarodejnicou, básnikom či krásnou 
konkurenciou. Veselé príbehy, ktoré v sebe nesú 
kúzlo i dobrodružstvo, sú sprevádzané malebnými 
ilustráciami. 
 
Tak príjemné čítanie, veľa šťastia, a keď stretnete 
majstra kominára, chyťte šťastie za gombík...  

 

 

 

Tvorba 
pre deti 

 

Vodník Čľupko / Svetlana Majchráková; 
ilustrácie Stanislav Lajda. –  Bratislava : 
Marenčin, 2012. – 85 s. 

ISBN 978-80-8114-154-6 

Vodník Čľupko je dobrosrdečný, vynachádzavý, 
odvážny, priateľský, čestný a rád pomáha druhým. 
Škriatkom, vílam a zvieratkám pomôže prinavrátiť 
čarovnú tôňu, obnoviť vyschnutú studničku v lese. 
Poradí si v každej situácii. Šesť veselých, bohato 
ilustrovaných príbehov plných šibalstiev, humorných 
situácií a vtipných postrehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúčne veršovačky / Svetlana Majchráková; 
ilustrácie Oksana Lukomska. – Bratislava : 
DAXE , 2013 – 32 s.  

ISBN 978-80-89429-28-8 

Veršované príbehy o lúčnych obyvateľoch z pera 
Svetlany Majchrákovej s krásnymi ilustráciami 
Oksany Lukomskej prichádzajú k deťom v knižke 
Lúčne veršovačky. Čaká na nich slimák Gusto, 
stonožka Eliška, motýľ Albert, svrček Filipko a ďalší 
hrdinovia. Určite sa s nimi skamaráti každý, kto sa 
do tejto krásne obrázkovej knižky začíta. 
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