
NAJČÍTANEJŠIE SLOVENSKÉ SPISOVATEĽKY

Romány  slovenských spisovateliek často prenášajú čitateľky do životov iných žien, v ktorých
sa  stotožňujú  s ich  dennými  radosťami  aj  starosťami.  Do životov  a duší  vnášajú  svetielka
radosti a nádeje na krásny a harmonický život.

1. Autorka  sa  narodila  v Detve,  v znamení  Vodnára.  15  rokov  sa  venovala  učiteľskej
praxi. V roku 1999 prekonala klinickú smrť. Myslí si, že sa to často deje ľuďom, aby
prehodnotili svoj život a získali odvahu robiť to, po čom túžia. Pod vplyvom týchto
udalostí sa dostala k homeopatii a fytoterapii, spomalila tempo a začala písať. Tvorba
tejto autorky je inšpiratívna a motivačná. Po prečítaní jej kníh má čitateľ chuť zmeniť
svoj život k lepšiemu, či začne pozerať na svoj život inými očami. Získava pocit, že svet
je o trochu lepší a krajší.

Romány- Každý deň má niekto narodeniny, Šťastie prišlo v sobotu, Bosí sme
prišli na svet, Spev veľrýb, A vráť sa po slabších, Tri dni do raja, Ticho nikdy
nemlčí.

A- Bea Bazalová
B- Marta Fartelová
C- Silvia Bystričanová

2. Narodila sa v Nitre, kde žije s manželom a deťmi. V Nitre  vyštudovala Verejnú správu
a regionálny rozvoj. Pracuje v medzinárodnej firme, kde využíva svoju znalosť cudzích
jazykov.  Písať  začala  už  ako  9  ročná,  s kamarátkami  si  založili  spisovateľský  klub.
K napísaniu jej skutočnej knihy došlo počas materskej dovolenky, kedy písanie bolo
pre  ňu  formou  psychohygieny.  Hlavným  motívom  jej  historických  kníh  je  láska
zasadená do konkrétneho obdobia a miesta. Pridržiava sa historických faktov.

Romány- Grófov syn, Ochranca, Strážca nevinnosti, V rukách nepriateľa, Na
želanie   kráľa. 

A- Kristína Brestenská
B- Jana Pronská
C- Adriana Macháčová

3. Táto  slovenská  spisovateľka,  publicistka  a novinárka  sa  narodila  v roku  1952
v Púchove.  Vyštudovala  žurnalistiku na  FF  Univerzity  Komenského v BA.  Pracovala
v redakcii  denníka Sme, v časopise Zornička aj   ako publicistka magazínu Televízny
klub  mladých.  Neskôr  si  založila  vlastné  vydavateľstvo,  a vydávala  časopisy  Maxi



super,  Fiškáľ,  Lišiak  a iné.   Je  autorkou  vyše  400  televíznych  scenárov,  množstva
poviedok a reportáží. Jej manželom je publicista a spisovateľ Michal..... známy knihou
Agent s pasom diplomata a iných. Autorka píše romány pre ženy a o ženách. 

Romány -  Zlodejky,  Emma, Rozvedené,  Sama,  Mníška,  Odvlečení,  Labuť,
Taxikárka, Život s mačom, Kaviarenské tajomstvá a iné.

A- Ivana Havranová

B- Táňa Lucká

C- Helena Boková

4. Je známa ako autorka kníh z prostredia Saudskej Arábie a krajín Blízkeho východu.
V roku 2011 odišla s manželom, anglickým architektom do Rijádu, kde spolu prežili 6
rokov.  Tu začala písať.  Prvou knihou bol román Ženy z Rijádu, inšpirovaný osudmi
slovenských  a českých  žien  žijúcich  v tomto  meste.  Nasledovali  ďalšie  úspešné
romány a cestopisy, v ktorých zaujímavo opisuje život v arabských krajinách. 

Romány-  Púšť  pod  oknom,  Unesená,  Púštne  srdce,  Denník  saudskej
manželky, Zaviate pieskom, Tajomstvo závoja a iné.

A- Andrea Coddington
B- Soňa Bulbeck
C- Lenka Gáherová

5. Narodila  sa  v roku  1958  v Žiari  nad  Hronom.  Tam  aj  vyštudovala  na  dnešnej
obchodnej  akadémii.  Už  počas  štúdia  uverejňovala  v regionálnej  tlači  básne
a poviedky. Po štúdiu na ekonomickej univerzite sa stala ekonómkou. Toto povolanie
je  jej  hlavným,  vedie  účtovníctvo  súkromným  firmám.  Písanie  je  jej  relaxom
a posolstvom pre čitateľov:  Ak sa vám v živote nedarí, nie ste v tom sami, nikto nemá
bezproblémový  život.  O tom  sú  aj  jej  knihy,  pomáhajú,  alebo  aspoň  naznačia
východisko zo zlých situácií.

Romány- Iba trochu lásky, Láska si nevyberá, Miluj ma navždy, Ak mi uveríš,
Cudzie spálne, Zvláštny príbeh, Hra na milovania a iné.

A- Denisa Fulmeková
B- Táňa  Keleová - Vasilková
C- Katarína Gillerová

6. Slovenská scenáristka a režisérka sa narodila v roku 1970. Vyštudovala scenáristiku
a réžiu na VŠMU v BA. Natočila 2 celovečerné filmy Modré z neba a Vadí nevadí. Za



televízny  film  Amálka,  ja  sa  zbláznim,  získala  čestné  uznanie  na  medzinárodnom
festivale detských filmov v Chicagu. Napísala scenár k filmu Jánošík- Pravdivá história.
Píše  poviedky,  príbehy  a úvahy.  Autorkin  pohľad  na  svet  je  občas  skeptický,
inteligentný, humorný, mierne nostalgický, ale aj ironický. Dokáže písať o vzťahoch,
deťoch, sexe ale aj politike. 

Jej knihy- Urobíme všetko, čo sa dá, Do plaviek, Plán B.

A- Erika Ridziová
B- Eva Borušovičová
C- Dana Hlavatá

7. Autorka píše pod umeleckým menom, lebo písanie je jej tajnou záľubou. Je lekárkou,
žijúcou  neďaleko  Žiliny.  Tvrdí,  že  sa  nerada  fotí,  je  veľkou  trémistkou,   keď  má
vystupovať  na  verejnosti,  preto  nechodí  na  besedy.  Netúži  zverejňovať  svoju
totožnosť,  ale  jej  tvorba  je  pre  ňu  veľkým  relaxom.  Výsledky  má skvelé,  lebo jej
ženské  romány  sa  dobre  predávajú  a hlavne  čítajú.  V románoch  sa  venuje
medziľudským vzťahom, hlavne rodinným vzťahom.

Romány- Vôňa karameliek, Odplata, Žiť a pritom neumierať, Nechcela som ťa
stretnúť, Podvedená láska, Obyčajné šťastie, Šepkanie osudu, Láska s nami
zatočí a iné.

A- Ivana Havranová
B- Vita Jamborová
C- Mária Hamzová

8. Narodila sa v roku 1972 v Košiciach. Vyštudovala obchodnú fakultu na ekonomickej
univerzite  v BA.  Pracovala  ako  letuška,  neskôr  ako  moderátorka  a redaktorka
Slovenskej televízie v BA. Isté obdobie bola viceprimátorkou Bratislavy. Je matkou 4
detí. Priznáva, že veľký vplyv na jej tvorbu má spisovateľka Táňa Keleová- Vasilková.
Príbehy autorky sú zasadené do reálnych miest a doby, venujú sa rodinným vzťahom,
zážitkom z rodinného kruhu. 

Romány-   Nepýtaj  sa,  kde  som.,  Ženy nášho rodu,  Manželky  a tie  druhé,
Chcem len tvoje dobro, Za to mi zaplatíš a iné.

Detské knihy- Klára a mátohy, Klára a iglu, Klára a Tity.

A- Dana Hlavatá
B- Petra Nagyová- Džerengová
C- Barbora Kardošová



9. Žije a tvorí v obci Radoľa v Žilinskom kraji. Písať začala v roku 2006. Jej prvotinou bol
román Stálo to za to.  Knihy tejto autorky vydávajú vydavateľstvá Motýľ a Slovenský
spisovateľ. Píše príbehy zo skutočného života, pri ktorých si majú čitateľky oddýchnuť
a pobaviť  sa.  Snaží  sa,  aby  príbeh  zaujal,  a aby  sa  čítajúci  stotožnil  s hlavnou
postavou.  Spisovateľka  trávi  svoj  voľný  čas  s rodinou,  prechádzkami  v prírode  so
psom, venuje sa jóge, šitiu, hudbe a filmu. 

Romány-  Stálo  to  za to,  Nikdy nie  je neskoro,  Teraz už viem, Peniaze sú
všetko,  City  bokom!,  Všetci  to  vedia,  Skap!,  Už  sa  nebojím,  Medzi  štyrmi
stehnami, Rebrík do kurína a iné.

A- Zdenka Beckerová
B- Jana Sarnová
C- Mária Ďuranová

10. Táto autorka , ktorá o sebe hovorí, že je  ženou, matkou, manažérkou, cestovateľkou,
redaktorkou a spisovateľkou, píše pod umeleckým menom. Vyštudovala politológiu a
súčasne aj marketing a strategický manažment . Oblasti marketingu a manažmentu sa
venuje intenzívne. Pri písaní sa  venuje  téme domáceho násilia,  romány sú čiastočne
jej vlastnou výpoveďou.  Spisovateľka začala svoju tvorbu na FB rôznymi príspevkami.
Keďže získala kladnú odozvu a čitatelia reagovali a pýtali sa, rozhodla sa napísať svoju
prvú knihu  ( Ne) verná. 

Ďalšie  romány-  (  Slobodná),  S pokojom v duši,  Si  to  ty,  Precitnutie,  Cesta
poznania.

A- Silvia Bystričanová
B- Andrea Coddington
C- Jarmila Slováková

Vážení čitatelia, už šiesty rok sa stretávame pri tematickom kvíze. Tento rok je zameraný na
život a tvorbu slovenských spisovateliek. 

Na  kvízové  otázky  odpovedajte  DO 29.4.2022  prostredníctvom  návratky,   ktorú
odovzdáte v centrálnej evidencii  knižnice, alebo na adrese  hricova@skcak.sk.  Je potrebné
uviesť meno a priezvisko,  číslo čitat.  preukazu,  adresu, telef.  číslo a odpovede vo forme :
1.A.,  2.C.,  3.A  a podobne.  Zo  správnych  odpovedí  vyžrebujeme  3  výhercov,  ktorých
odmeníme knižnými novinkami. Vyhodnotenie kvízu zverejníme v máji na stránke Spišského
kultúrneho centra a knižnice,  a taktiež v Informátori  mesta  SNV.  Prajeme príjemné chvíle
s kvízom a ďakujeme za odpovede.

mailto:hricova@skcak.sk


NÁVRATKA KU KVÍZU NAJČÍTANEJŠIE SLOVENSKÉ
SPISOVATEĽKY

MENO A PRIEZVISKO-

ADRESA-

ČÍSLO ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU- 

TELEFÓNNE ČÍSLO-

ODPOVEDE NA KVÍZOVÉ OTÁZKY ( správnu označte )

 

1.  A B C                                 6.  A B C
2.  A B C                                 7.  A B C
3.  A B C                                 8.  A B C
4.  A B C                                 9.  A B C
5.  A B C                               10.  A B C 

 Na kvízové otázky odpovedajte do 29.4.2022.                             

 
                                      




