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narodila sa 5. apríla 1983 v Kežmarku
absolvovala osemročné gymnázium (Gymnázium
P. O. Hviezdoslava) so zameraním na živé
jazyky
na Filozofickej fakulte UCM v Trnave
vyštudovala jednoodborovú psychológiu
počas štúdia pracovala päť rokov ako letuška
po promócii sa presťahovala do hlavného
mesta, našla zamestnanie v odvetví ľudských
zdrojov, získala skúsenosti aj v psychológii, no
zamerala sa najmä na oblasť sociálnej inklúzie
neskôr ukončila psychoterapeutický výcvik
(kognitívno-behaviorálny smer), absolvovala
kurzy v oblasti personálneho manažmentu,
zapojila sa do charitatívnych projektov v Keni
a v Bangladéši
krátky čas pobudla v budhistickom kláštore
v Nepále
v roku 2011 založila občianske združenie
P(l)uto
v roku 2014 sa presťahovala za partnerom do
Spojených Arabských Emirátov, vydala sa tam
a porodila dcéru Vilmu
okrem vášne pre písanie a čítanie, ako aj
motivovanie okolia k čítaniu, rada cvičí jogu a
absolvuje čítačky pre najmenších čitateľov
a čitateľky
rada cestuje, resp. lieta (jej dedo aj strýko
boli piloti, manžel takisto donedávna pracoval
ako pilot)
momentálne žije a tvorí opäť v Bratislave
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Tvorba
pre deti
Kamoši z vypáraného svetra /
[básne] Kristína Baluchová ;
[námet ilustrácií] Broňa Plešková ;
[ilustrácie]
Ondrej
Sova.
Bratislava : Plutošop, 2015. – 70 s.
ISBN 978-80-972130-0-8

Kapitán Padák & Straty a nálezy /
Kristína Baluchová. Bratislava :
Ptutošop, 2016. – 111 s.

Kapitán Padák & Lietajúce auto /
Kristína Baluchová. Bratislava :
Ptutošop, 2018. – 168 s.

ISBN 978-80-972130-1-5

ISBN 978-80-97213084

V knihe „Kapitán Padák & Straty a nálezy“ vás
Daniel Padák pozýva na palubu Boeingu 737, ale
predovšetkým na nevyspytateľný výlet okolo
našej planéty. Okrem nových informácií o ovládaní
ťažkého stroja vo výške niekoľkých tisícok stôp
sa dozviete čo-to o cestovaní v čase, fyzikálnych
javoch v praxi a naučíte sa aviátorský slovník aj
používať leteckú abecedu.

Cestovateľ
„A je to tu znova, zas!
V ruke má cestovný pas,
prešľapuje z nohy na nohu,
od šéfa si pýta zálohu.
Nevydrží v jednom meste,
svetom volá: „Ľudia, kde ste???“
Kráča, lieta, šoféruje,
vída všetky vzácne kraje.
Zimbabwe či Ostrihom,
Tádž Mahal aj malý dom.
Príde späť len vyprať šaty,
cestu domov si vždy kráti.
No až keď uzrie starej mamy tvár,
pochopí ... len doma správne vonia jar.

Po prečítaní knižky porozmýšľajte o tom – prečo
môžu zbytočne priskoro skončiť hračky, oblečenie,
zvieratká alebo aj ľudia na okraji záujmu spoločnosti.
Kúpou tejto knihy ľudia priamo podporili aktivity OZ
P(L)UTO.

Kapitán Padák & Pašerácka spojka /
Kristína Baluchová. Bratislava :
Ptutošop, 2017. – 142 s.
ISBN 978-80-972130-3-9
Pokračovanie dobrodružstiev Kapitána Padáka sa
tentoraz týka nielen dopravných lietadiel, ale aj
letcov zo zvieracej ríše. Počas jesenných
prázdnin sa hlavný hrdina, sympatický pilot
Boeingu 737: Daniel Padák zoznamuje s mladým
slovensko-austrálskym pilotom Milanom a jeho
mamou – veterinárkou Matildou (tiež autorkou
populárnej knihy „Mama má Emu”).

Tretí diel z úspešnej série dobrodružstiev
Kapitána Padáka, hlavný hrdina, dopravný pilot
Daniel Padák, so svojím Boeingom 737 zavíta
tentoraz do Košíc i do ďalekej Kene. Okrem
zábavného zemepisu prináša malým čitateľom aj
skvelé správy: na Slovensku bolo vyrobené auto,
ktoré vie skutočne vzlietnuť!
Informácie o lietajúcom aute (aeroaute) nadchnú
aj dve letušky dvojičky Améliu a Emíliu. Tá prvá
pripomína menom, a najmä svojím životným snom,
známu Améliu Earhartovú, ktorá ako prvá žena
preletela Atlantik. Emília zasa študuje medicínu
a túži vycestovať do Kene, aby mohla liečiť
chorých ľudí v núdzi. Tam poputuje aj lietajúce
auto: vo východnej časti afrického kontinentu
má pomôcť s rozvozom liekov. Situácia sa však
značne skomplikuje, keď kapitána Padáka
skontaktuje bývalý kamarát z oblasti letectva
a zverí sa mu s tajnými informáciami: prefíkaná
skupinka zlodejov chce ukradnúť slovenskú
zásielku liekov. Zlodeji dokonca naplánujú únos
mladej lekárky! Netušia však, že Emília má sestru
dvojičku, ktorá dokáže pilotovať malé lietadlá...
Napätie stúpa spoločne s letovými hladinami,
mladý čitateľ je však s Padákom v bezpečí
pilotov osud našťastie nesprevádzajú žiadne
nehody, iba milé náhody.

