
Ing. Peter Juščák,  

prozaik, publicista, rozhlasový redaktor. Narodil sa v Prešove v roku 1953. Vyštudoval 

Vysokú školu dopravnú v Žiline, venoval sa technických povolaniam a práci v médiách. 

Pracoval v rozhlase, v denníkoch Smena  a SME. Dlhodobo sa venoval problematike 

zavlečených občanov do sovietskych pracovných táborov GULAG. Napísal osem kníh, 

zbierky poviedok, romány, dokumentárne knihy. Je autorom rozhlasových 

dokumentárnych pásiem, námetu na film Môj otec GULAG. Pripravil audiovizuálne 

prezentácie na tému deportovaných občanov do ZSSR a tému prednáša na školách 

v celej SR.  

 

PRAX    

  

2018        v slobodnom povolaní 

2015-2017      šéfredaktor časopisu Pamäť národa, hovorca ÚPN, 

2007 – doposiaľ     predseda Obce spisovateľov Slovenska 

2000 -- doposiaľ    člen Rady Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 

2004 -- 2010          člen Rozhlasovej rady 

2003 – 2015           technický konzultant 

2000 – 2003           redaktor, Slovenský rozhlas 

1995 – 2000           technický konzultant 

1993 – 1995           novinár, publicista, denník SME 

1990 – 1993           novinár, publicista, denník SMENA 

1986 – 1990           redaktor, československý rozhlas, redakcia publicistiky 

 

Organizátorská, literárna a publicistická prax 

Konferencie 

 

2008 Bratislava 

Organizačný a programový manažér konferencie Obce spisovateľov Slovenska: 20 

rokov Novembra, nádeje a skutočnosť 

 

2003 Košice 

Organizačný a programový manažér medzinárodnej konferencie krajín V4:  

Šándor Márai – zaprisahaný nepriateľ diktatúr,  

 

1990 Košice – Herľany 

Organizačný a programový manažér konferencie mladých spisovateľov východného 

Slovenska:  

Literatúra po novembri 1989, ako ďalej? 

 

Vydané knižné diela 

 

... a nezabudni na labute! 



Román, Bratislava, 2014, Cena AOSS, Cena OSS, preklady do maďarského a českého 

jazyka 

 

Návod na prežitie zvyšnej časti života,  

Poviedky, Bratislava, 2005 

 

Odvlečení - osudy občanov ČSR v táboroch GULAG 

Bratislava 2001, 2011 

 

Michal Kováč a jeho bremeno,  

Monografia, Bratislava 2003 

 

Som Ťukot,  

Román, Bratislava 1999 

 

Milovanie so sochou Miriam,  

Poviedky, Bratislava 1995 

 

V očiach soľ,  

Román, Bratislava 1989 

 

Komu ujde vlak, 

Poviedky, Bratislava1986, Cena Ivana Krasku, za najlepší debut roka 

 

 

Filmová tvorba 

 

Môj otec GULAG 

Námet na hraný dokumentárny film, 2008 

 

GULAG – slovenskí občania v pracovných táboroch (tri rozpracované filmové 

dokumenty) 

 

Rozhlasová tvorba, rozhlasové feature 

 

Zlato z Magadanu        - príbeh Ireny Kawaschovej v tábore GULAG 

Už neplačem                - príbeh gymnazistky z čias kosovskej krízy 

Boží hlas                       - štylizovaná hra z obdobia totality 

Môj priateľ Alexander   - príbeh I. Kováča, spoluväzňa A. Solženicyna 

Advokát bez hraníc      - rozhlasový feature o osude uneseného Dr. Kováča,  

Výlet do pekla               - rozhlasový feature o občanoch ČSR v táboroch GULAG, 

Slnečné mestá             - 15 dielny cyklus rozhlasových pásiem z čias  neslobody 

 



Časti: Od revolúcie k novej vojne, Chápadlá chobotnice, Pazúry sú vonku, Zavlečenie do 

ZSSR, Pomsta odbojárom, Akcia K, Smrť tyrana, Otrasy režimu, Osudy zavlečených, 

Spomienky na väzenie, Pražská jar, Uránove kráľovstvo, Tajné služby režimu – ŠTB, 

Tajné služby režimu – KGB, Muž, ktorý nemlčal 

 

Rozhlasové hry 

 

Niečo ma trápi, 1996, Cena za dotyk, 2004 

  

Ďalšie činnosti 

 

1992 – 2002 

Spolupracovník KPVS Prešov – sekcia zavlečených občanov 

 

  

 


