Narodil sa 3.11.1971 v Gelnici.
Bol študentom slovenčiny a dejepisu na univerzite
UPJŠ v Prešove.
Ako vysokoškolský pedagóg pôsobí na Inštitúte

Pre dospelých:

slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty

Oznamujeme všetkým majiteľom

Prešovskej univerzity v Prešove.

hrobov (1998)

Ako spisovateľ tvorí nie len pre deti, ale píše aj básne

Nanebovzatie (2009)

pre dospelých a divadelné hry, režíruje divadelné
predstavenia.

Pre deti:
Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001),(2018)
Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007)
Sedem dní v pivnici (2011)
Adela, neopováž sa!: poviedky pre deti (2011)
Kde asi rozprávka býva (2013)
Skala útočiska: povesti a príbehy zo Spišskej
Novej Vsi a okolia (2013)
Adela, ani to neskúšaj! (2016)
Teta Agáta a jej mačacia sedmička (2017)
Med z ľadových kvetov (2019)

Je autorom rozhlasových večerníčkov a rozprávok, je
vedúcim Divadla teatrálnej skratky.
Redakčne vedie literárny zábavník pre základné
školy Zips.
Je členom Spišského literárneho klubu.

spisovateľ literatúry pre deti a dospelých

Žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi.

„Verím, že okolo nás musí
existovať
niečo
zvlášstne
a záhadné. Ak by všetko bolo
len také, ako to vidíme, bola
by to nuda.“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
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Čo robiť, keď vonku prší a vy ste doma sami? Ste

Ďalšia kniha zo série pôvodných poviedok pre deti

Táto kniha vznikla podľa skutočnosti, hoci je celá

smutní a nudíte sa? Ak by však vo vašom byte žil

najznámejších

poteší

vymyslená. Autor verí, že niekde žije nejaká Adela.

Ťukťuk, bolo by všetko inak. S ním by ste určite zažili

všetky deti. V situáciách literárnych hrdinov sa deti

Napriek tomu, že nebýva v Žltom dome a možno sa

množstvo dobrodružstiev a zábavy, ale aj problémov.

určite nájdu, lebo vtip a iskra poviedok dodajú

ani nevolá Adela. Nemá bratov Mira a Miška, ktorý si

Jednoducho by ste s Ťukťukom ťukťukovali. A kto

mnohým odvahu a nádej na riešenie vlastných

hovorí Čumendal a ani jej mama nie je v nemocnici.

vlastne ten Ťukťuk je?

problémov.

Ale i tak je to Adela, ktorá vystupuje v týchto

slovenských

spisovateľov

príbehoch, hrá futbal, vie sa pobiť so životom a
miluje humor.

Tetu Agátu majú radi všetci susedia a známi. Je totiž
V nezvyčajnom múzeu veci nie sú také, ako sa na prvý
pohľad zdajú. Ak niečo vyzerá strašne, vôbec to
nemusí byť nebezpečné, a naopak... Napríklad v
mierumilovnej hracej skrinke sa skrýva strašné
nebezpečenstvo – úsmev sfingy. V tejto knižke vás
čakajú ďalšie neobyčajné záhady.

milá, láskavá a dokonca slávna. O tete Agáte raz
Kde bolo, tam bolo, za horami za dolami... vlastne nie,

písali aj v novinách. Článok sa volal TETA AGÁTA A

len tu neďaleko pod Tatrami sa k nebu vypína

JEJ MAČACIA SEDMIČKA a pri článku bola i veľká

nádherný Ľubovniansky hrad. V tom hrade síce

fotka tety Agáty a jej štyroch kocúrov a troch mačiek.

nežijú kráľ, kráľovná a princezná, ale býva tam

Teta Agáta, hoci je slávna, vôbec nie je namyslená.

rozprávka. A nielen jedna. V hradných múroch sa

Skoro vždy má dobrú náladu a je ochotná každému

skrýva množstvo rozprávok, len treba vedieť

pomôcť.

pozorne načúvať.

Matúš a Richard cestujú k dedovi na zimné
V jedno ráno prašiškriatok Celestín zistil, že ho

prázdniny. Veľmi sa im tam nechce, u deda v

mamka, ocko a ostatní jeho príbuzní opustili. Chvíľu

chalúpke totiž nie je internet, ba ani elektrina.

bol z toho smutný, no potom sa ich spolu so svojimi

Netušia však, že celý tento výlet môže mať strašné

priateľmi Moľou a Pavúkom vybral hľadať

následky.

