
Životopis 

 narodila sa 27. 4. 1963 v Žiline 

 vyštudovala gymnázium v Žiline 

 od roku 1991 pracuje s manželom 

v projektovej firme 

 začínala poéziou pre dospelých 

 píše básne i prózu pre deti  

 okrem kníh publikuje aj 

v detských a literárnych 

časopisoach a v zborníkoch 

 je majiteľkou vydavateľstva 

Urela 

 je členkou porôt v súťaži 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky 

Maťko a ďalších v Krajskej 

knižnici v Žiline 

 má tri deti 
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Podtatranská knižnica v Poprade 

2015 

Púpava 
Púpava si sukne svoje 

vytriasa. 

Namyslená, 

rozhodla sa, 

že za slnko 

vydá sa. 

Ušila si preto 

závoj biely, 

svadobný. 

trvalo to, 

na môj dušu, 

dvadsať dní. 

Zrazu vetrík fúkne, 

zmiznú všetky sukne. 

Z púpavy je tenká 

holá tyč. 

A zo svadby, 

ako vlani – 

opäť nič. 

(úryvok z knižky Veselé básničky pre 

múdre detičky, alebo, Knižka pre 

prváka Miška) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veselé básničky pre múdre 

detičky, alebo, Knižka pre prváka 

Miška / Katarína Mikolášová ; ilustrácie 

žiaci Súkromnej základnej umeleckej 

školy v Snine pod vedením Mgr. Evy 

Goľovej...[et al.].- 1. vyd.- [Žilina] : 

Urela, 2004.- 59 s.- ISBN 80-969207-

6-6. 

Knižka plná básničiek a riekaniek 

o ročných obdobiach, jednotlivých 

mesiacoch, kvietkoch, ovocí, oblohe, ale 

aj o písmenkách abecedy 

 

Frčka Huláková z Vyšných 

Krkahájov / Katarína Mikolášová ; 

[ilustrácie: Albert Mikovíny ; preklad do 

anglického jazyka: Pavol Mikoláš]- 1. 

vyd.- Bratislava : Alexandra,  

2006.- 91 s.- ISBN 80-969203-3-2. 

Veselé a vtipné príbehy dedinčanky 

Frkulénie Hulákovej, zvanej Frčka, 

očami jej detského suseda. Zavedú nás 

do starého vidieckeho sídla s trinástou 

komnatou, kde býva so svojou rodinkou 

a domácimi zvieratami. 

 blcha Filoména  

 Oriešok večnej krásy : rozprávky  

z okolia Žiliny / Katarína Mikolášová 

; ilustrácie Daniela Krajčová ; [anglický 

preklad Peter Mikoláš, Pavol Mikoláš].- 1. 

vyd.- Žilina : Urela, 2007.- 71 s.- ISBN 

978-80-969682-7-5. 

Knižka autorských rozprávok  

s námetmi z mesta Žilina a jeho okolia. 

 

Odvážny Brusko : rozprávky 

z Horehronia / Katarína Mikolášová 

; [ilustrácie Jana Bialová].- 1. vyd.- 

[Žilina] : Urela, 2009.- 75 s.- ISBN 

978-80-970073-1-7. 

Macko Brusko sa narodil a žije na kopci 

Hrb uprostred Slovenska. V okolitých 

lesoch však šarapatia rôzni nezbedníci - 

zbojník Bartolomej Vechtík Žihadlo či 

strigôň Odpadok Smradľavý. Brusko je 

múdry a statočný medveď, ktorý sa vie 

porátať s každým zloduchom nielen 

silou, ale najmä dôvtipom. 

 

 

Ovečky v čerešňovom sade : 

poviedky pre deti a násťročných / 

[text: Katarína Mikolášová ... [et al.] ; 

ilustrácie kolektív ilustrátorov, ktorí 

vystavovali na BIB a zapojených do BIB 

- Workshop].- 1. vyd.- Bratislava : 

Perfekt, 2014.- 166 s.- ISBN 978-80-

8046-671-8. 

 
 

Knižky pre dospelých 

Vyzliekam sa z času (2010) 

Tanec borovice (2006) 

Snívanie spod kože (2004) 

Cez oči k tebe vchádzam (2003) 

 

Napísali o autorke 

Lajdová, Nataša  

Katarína Mikolášová : výberová 

personálna bibliografia / [zostavili: 

Nataša Lajdová, Ivana Uríková ; 

ilustrácie: Daniela Krajčová].- Žilina : 

Krajská knižnica, 2013.- 44 s. 
 

 

 

 

  


