
Životopis 
 narodila sa 23. 2. 1971 v Prešove 

 prvé dva roky povinnej školskej 

dochádzky strávila na ZŠ Matice 

slovenskej, z ktorej do tretieho ročníka 

prestúpila na ZŠ Kúpeľnú s rozšíreným 

vyučovaním cudzích jazykov 

 neskôr sa stala študentkou Gymnázia na 

Konštantínovej ulici  

 láska k písaniu ju zaviala do Bratislavy na 

Filozofickú fakultu UK - odbor 

žurnalistika 

 novinárske písanie jej však neučarovalo, a 

tak sa po skončení štúdia vrátila do 

Prešova 

 tu si založila rodinu a popri práci v 

zmenárni začala písať pre deti 

 vďaka knihám dostala ponuku pracovať v 

knižnici, tú využila, a tak je od roku 2003 

až doteraz súčasťou knihovníckeho 

kolektívu Knižnice P. O. Hviezdoslava  

v Prešove  

 písaniu kníh pre deti sa venuje od roku 

2000 

 ak nesedí v práci, môžete ju stretnúť na 

besedách po celom Slovensku, prípadne na 

dvore alebo v záhrade pri dome na dedine, 

kam sa z Prešova odsťahovala 

 miluje zvieratá, ktoré sa často stávajú aj 

hrdinami jej kníh 
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FFuuttoovváá  
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 Podtatranská knižnica v Poprade 

2018 

       Tvorba 
Seriály 
Očko (komiks, časopis Fifík, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

Ilustrácie: Miroslav Regitko 

Desať dní s babkou Kvákajkou (časopis Maxík, 

2013/2014) 

Ilustrácie: Miroslav Regitko 

Trieda plná čísel (časopis Slniečko, 2010/2011) 

Ilustrácie: Vanda Rozenbergová, Katarína 

Ilkovičová 

Príbehy našej rodiny (spoluautori Peter Holka, 

Bohuš Bodacz, časopis Farmár, 2009) 

Ilustrácie: Miro Regitko 

Koniec legendy o solivarských príšerách (časopis 

Superohník, 2005/2006) 

Ilustrácie: Martin Kellenberger 

 

Rozhlasová hra 
Dávajte si pozor na Petra  

 

Rozhlasový seriál 

Päť dní bez klamstva 

 

Divadelná hra 

Zubaté trampoty (Detské kočovné divadlo DRaK, 

Prešov, 2003) 
 

Učebnica 

Hupsov šlabikár Lipka - texty o neposednom 

škriatkovi Hupsovi (Aitec, Bratislava, 2013) 

 

Preklady 
Krič potichu, braček (Ivona Březinová, Bratislava, 

Perfekt, 2017) 

Lentilka pre dedka Edka (Ivona Březinová, 

Bratislava, Perfekt, 2015) 

Sedem zhavranelých bratov (Alice Nellis, 

Bratislava, Mladé letá, 2015) 

Začarovaná trieda (Ivona Březinová, Bratislava, 

Perfekt, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Próza pre dospelých 

Trapoška (2008, antológia)  

Ži vo mne (2018, 1.vydanie) 

Dráma 

Zubaté trampoty (2003) 

Tvorba pre deti a mládež 

Naša mama je bosorka! (2000) 

Hľadám lepšiu mamu (2001, 1.vydanie) 

Ako čarovná fľaška zachránila Vianoce (2002) 

Ako topánka Anka do sveta išla (2003) 

Keby som bola bosorka (2003, 1.vydanie) 

Nezblázni sa, mamička (2003) 

Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche (2005, 

1.vydanie) 

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici (2006, 

1.vydanie)  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štyri kosti pre Flipra (2007)  

 

Dokonalá Klára (2008, 1.vydanie) 

 

Psia škola kocúra Červenochvosta (2008, 1.vydanie) 

 

Zmätené dvojičky zo slepej uličky (2008, 1.vydanie, 

spoločné dielo: G. Futová, R. Brat) 

 

Izba snov (2009, 1.vydanie) 

 

Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody (2010, 

1.vydanie, spoločné dielo: G. Futová, R. Brat) 

 

Poškoláci (2010, 1.vydanie) 

 

Brata musíš poslúchať! (2011, 1.vydanie) 

 

Nejdem a basta! (2013, 1.vydanie) 

 

 

 

(S knihou ma baví svet) 
Podujatie z verejných zdrojov podporil  

Fond na podporu umenia. 

 

Brata musíš poslúchať! (2011, 1.vydanie) 

Nejdem a basta! (2013, 1.vydanie) 

Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej (2015, 

1.vydanie) 

Očko špehúň - Tajný život môjho brata (2015, 1. 

vydanie)  

Lebo musím! (2016, 1.vydanie) 

Môj malý zverinec (2016, 1.vydanie) 

O Bezvláske. Aby sa všetky deti usmievali (2016, 

1.vydanie) 

Psia škola u kocúra Červenochvosta (2017, 

3.vydanie) 

Hups, Rups a Šups (2018, 1. vydanie, spoločné dielo: 

G. Futová, Katarína Škorupová 

Panejo a strašidelná škola Elvíry Moudré (2018, 1. 

vydanie) 
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