
  Gabriela Futová
autorka literatúry pre deti a mládež

 ▪  narodila sa  23. 2. 1971 v Prešove

 ▪  po ukončení gymnázia v Prešove (1985 – 
1989)  vyštudovala  odbor  žurnalistika  na 
Filozofickej  fakulte  Univerzity  Komenského 
v Bratislave (1989 – 1993)

▪ písaniu kníh pre deti sa venuje od roku 2000

▪  je knihovníčkou v Knižnici P. O. 
Hviezdoslava v Prešove 

▪  má dve deti 

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.

Z literárnej tvorby 

Dráma
 2003 Zubaté trampoty

Pre deti a mládež
  2000 Naša mama je bosorka!
  2001 Hľadám lepšiu mamu
  2002 Ako čarovná fľaška zachránila  
              Vianoce 
 2003 Ako topánka Anka do sveta išla 
 2003 Keby som bola bosorka
 2003 Nezblázni sa, mamička
  2005 Lepší kamoš v hrsti ako holub na  
              streche 
  2005 Rozruch v škole na Kavuličovej ulici  
  2007 Štyri kosti pre Flipra
  2008  Dokonalá Klára
  2008 Psia škola kocúra Červenochvosta
  2008 Zmätené dvojičky zo slepej uličky 
             (spoluautor R. Brat)
 2010 Chlapci padli z višne, dievčatá 
             z jahody (spoluautor R. Brat)
 2010 Poškoláci
 2010 Brata musiš poslúchať!
 2013 Nejdem a basta!
 2015 Nototo a strašidelná škola Elvíry 
             Múdrej
 2015 Očko špehúň. Tajný život môjho brata
 2016 Lebo musím!
 2016 Môj malý zverinec
 2016 O Bezvláske. Aby sa všetky deti 
             usmievali

Rozhlasová tvorba  
 2004 Dávajte si pozor na Petra 

Preklady  
  2015  Lentilka  pre  dedka  Edka  (Ivona 
Březinová)
 2015  Sedem zhavranelých bratov  (Alice 
Nellis)
 2012 Začarovaná trieda (Ivona Březinová)

  2017  Krič  potichu,  braček  (Ivona 
Březinová)

SeriályOčko (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) 



O Bezvláske.  Aby sa všetky deti usmievali: 
Jemný  a  úprimný  príbeh  o  netradičnej 
princeznej, ktorá nemá vlasy. Kniha má zdravé 
deti  naučiť  tolerancii  a  chorým deťom dodať 
sebavedomie.

Zmätené  dvojičky  zo  slepej  uličky: 
Neobyčajné  postrehy  dvoch  obyčajných 
školákov  zobrazuje  život  hlavných  postáv 
dvojičiek  Riša  a  Rie  Holubovcov  a postrehy 
každého  z nich   na  tie  isté  situácie  v škole, 
rodine  i  vzťahy  lásky.  Kniha  je  spoločným 
dielom  s   Romanom  Bratom,  vznikala 
zvláštnym spôsobom - formou e-mailov oboch 
autorov, pričom obaja rozvíjali dej príbehov.

Chlapci padli z višne, dievčatý z jahody:
Príbehy  tínedžerov,  ktorí  si  hľadajú  svoje 
miesto či  už v rodine  alebo kolektíve.  Každý 
príbeh je podaný z pohľadu chlapca i dievčaťa, 
čím vznikajú dva rôzne opisy tej istej situácie, 
poukazujúce na to, že mužský a ženský pohľad 
na tú istú udalosť sa môže diametrálne líšiť už v 
detstve.  Kniha  je  spoločným  dielom 
s Romanom Bratom.

Poškoláci: Traja tínedžeri - Norko, Riki a 
Silva- večne provokujú učiteľov nielen svojím 
výzorom, sú stálym inventárom v poškoláckej 
triede. Jedného dňa sa medzi nimi ocitne Šárka, 
triedna premiantka. a nudu v poškoláckej triede 
razom vystrieda neskutočný adrenalín. 
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„Pochopenie  a láska  sú  tie najdôležitejšie  
veci,  bez ktorých  by nemal  vyrastať  žiadny 
človiečik..“

„Život prináša také neuveriteľné príbehy, že  
si ani nemusím veľmi vymýšľať..“

Gabriela Futová
"Myslím si,  že  deti,  ktoré  chcú čítať,  chcú 
čítať  niečo,  čo  ich  strhne.  Chcú  sa  trochu  
báť,  chcú  sa  zabávať,  chcú  mať  pocit,  že 
spisovateľ píše o nich,  skrátka chcú sa dať  
strhnúť  príbehom  tak,  že  zabudnú,  že  
čítajú." ...


