
Životopis 
 

 narodil sa v roku 1967 

v Levoči 

 študoval na Pedagogickej 

fakulte Univerzity P. J. 

Šafárika v Prešove 

 je riaditeľom Základnej školy 

v Bertotovciach 

 je členom Klubu literárne 

tvorivých učiteľov pri 

Metodicko-pedagogickom 

centre v Prešove 

 spoločne so svojimi žiakmi 

vydáva časopis Bertík 

 píše básne pre deti 

 žije a tvorí v Prešove 

 

 

 

„Projekt S knihou ma baví svet 

podporil z verejných zdrojov Fond na 

podporu umenia“ 
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2016 

Láska je... 
 

... nitka, čo spí 

na kolovrátku. 

A uviazaná o slovo. 

 

Láska má koniec 

na začiatku. 

 

Len omotá 

a hotovo. 

 
(Úryvok z knihy Bola raz jedna láska) 
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Prečo píše ... 
 

„Už od detstva som mal k poézii veľmi 

blízko. Dodnes si pamätám básničky 

z prvých tried základnej školy 

a nejaký ten záujem o poéziu sa tiahol 

celým mojím žiackym i študentským 

životom. Pamätám si prvé pokusy ešte 

na základnej škole a neskôr na 

vysokej. Nikdy to však nebolo nijako 

vážne. Na fakulte som sa zúčastnil aj 

jednej poetickej súťaže a bolo tam aj 

nejaké ocenenie. A potom nič. Až 

prišla 

prvá báseň pre deti. Odvtedy sa 

v tom veziem. A prečo práve pre 

deti? Asi preto, že v mojom vnútri 

viem byť ešte stále tým dieťaťom. 

A potom, je to zaujímavé a bohaté. 

A určite aj preto, že deti sú mojím 

profesionálnym objektom, keďže 

pracujem ako učiteľ. Inšpirácie je 

vždy dosť. Čerpám a nachádzam ju 

v sebe i okolo seba, v deťoch, prírode 

a keď sa niekedy neviem „rozbehnúť“, 

zatvorím oči a prichádza sama.“ 

(z článku Svoju prvú báseň pre deti stále 

ukrýva v „šuplíku“ / [autor] (pet).- In.: 

Tatranský dvojtýždenník.- Roč. 55, č. 11 

(2009), s.7-8) 
 

 

 

 

 
LA100VIČKY 

 

Posadali la100vičky 
pri 100dole 

na 100ličky. 

Ča100, ešte pred augu100m 

Sedávali s chrú100m 

Gu100m. 

Rátali tam nôžky 

u 100nožky Božky. 

Keď tie nôžky dorátali, 

hneď 100nožke zve100vali: 

I100 bude niekde chyba, 

lebo do tej 100vky ešte 

niekoľko nôh chýba. 

       
 

(úryvok z knihy Kniha na vydaj 
 

 

 

 
 

 

 

Knižná tvorba  
 

Kniha na vydaj / Valentín Šefčík ; 

[ilustrovala: Ivana Pančáková].- 

Prešov : Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2000.- 57 s. 

 

Kamienky pri ceste / Valentín 

Šefčík ; [ilustrácie: Ján Bartko].- 

Prešov : Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2007.- 49 s. 

 

Basta fidli / Valentín Šefčík ; 

[ilustrácie: Miroslav Cipár].- 

Bratislava : Q111, 2010.- 51 s. 

 

Bola raz jedna láska / Valentín 

Šefčík ; ilustroval Ľuboslav Paľo.- 

[Prešov] : Slniečkovo, 2015.- 60 s. 
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