
Marta Hlušíková 

 Slovenská spisovateľka, autorka odbornej 

literatúry, stredoškolská profesorka sa narodila        

9. 10. 1952 v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila   

v Trenčíne. Tu navštevovala základnú školu              

a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, dnešné 

Gymnázium Ľudovíta Štúra. V rokoch 1971-1976 

bola poslucháčkou Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk – 

latinčina.    Po štúdiách pôsobila  v Archeologickom 

ústave SAV v Nitre ako odborná redaktorka.             

V rokoch 1977-1982 sa usadila v Banskej Štiavnici, 

kde sa postavila za katedru ako triedna profesorka 

Strednej školy pre pracujúcich pri Lesnom 

odbornom učilišti. Po narodení syna a dcéry sa 

s rodinou presťahovala do Rimavskej Soboty. 

V rokoch 1982-1991 sa stala stredoškolskou 

profesorkou na Strednej ekonomickej škole. Okrem 

slovenského jazyka učila aj dejepis a občiansku 

náuku. Od roku 1991 pôsobí ako  profesorka 

slovenského jazyka  a latinčiny na Gymnáziu Ivana 

Kraska v Rimavskej Sobote. 
 

 K jej záľubám patrí spev, hudba, kreslenie 

a písanie, čo naplno rozvinula v beatovej skupine 

Akord a v tanečnom súbore Trenčan a Gymnik. 

Ďalšou záľubou je kreslenie, ktoré využila pri 

ilustrovaní niekoľkých jazykových publikácií. No jej 

najväčšou láskou je písanie. Začínala básničkami     

a rozprávkami. Píše poéziu,  prózu i drámu, no 

orientuje sa predovšetkým na detského čitateľa a 

poslucháča.  Pre deti uverejnila takmer 200 poviedok, 

básní a rozprávok. Jej texty sú zaradené do Čítanky 

pre 3. a 4. ročník ZŠ. Je laureátkou a ocenenou 

víťazkou viacerých literárnych súťaží. Venuje sa aj 

písaniu rozhlasových a divadelných hier.  

Literárna tvorba pre deti 

Malá encyklopédia antickej kultúry 

nielen pre deti / grafická úprava Michal 

Hlušík. – 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo 

BEMA, 2001. – 241 s.  

 

Kedysi dávno, v antickom 

Grécku a Ríme, žili vaši 

kamaráti. Nemali mobily, 

počítač, televízor a mnoho 

iných vymožeností dnešnej 

doby. Ich život však nebol 

nezaujímavý. Mali hračky, 

chodili do školy, hnevali 

učiteľov, mali svoje obľúbené 

jedlá… ale čo budeme 

prezrádzať. Veď si to možno prečítate sami. 

 

Kde pavúky tkajú cukrovú vatu / 

ilustroval Tomáš Klepoch. –  1. vyd. – Martin : 

Matica slovenská, 2008. –  92 s. 
 

 Príbeh malej bosorky 

Dominiky, ktorá sa 

z kvetinárstva dostala 

do rodiny Miška, 

Lucky a  ich psa 

Dony. Keď všetci 

odídu z  domu, pred 

Dominikinými očami 

ožíva svet odložených vecí: svet šálky bez uška, 

okuliarov, z ktorých vypadlo sklo, topánkových 

šnúrok, kúzelníckej paličky, pokazeného budíka 

a mnohých iných vecí. V tejto rodine žije 

dokonca pavúk zaľúbený do muchy. 

Neznášam, keď ma hladkajú po hlave / 

ilustrovala Tatiana Žitňanová. –  1. vyd. –   

Martin : Matica slovenská, 2009. – 113 s. 

Siedmačka Petra má skvelú 

rodinu (ktorá na ňu zväčša 

nemá čas), super babku (čo 

s obľubou surfuje po 

internete, zhľadúva recepty 

na chudnutie, nadchne sa aj 

za karate), skvelých 

spolužiakov (umelca 

Mareka, vždy dokonalú 

Nemku Kláru) a svoju prvú 

lásku. Zdá sa, že  k šťastiu jej nemôže nič chýbať. 

Zdanie však ako zvyčajne klame a Petra má 

naozaj veľké starosti.  Naporúdzi sú priatelia,        

i babka, ktorá dievčinu drsne zaúča do taktiky 

ženskej diplomacie.  

Písmenkovo, alebo Tam, kde pršia 

výkričníky / ilustroval  Martin Kellenberger. –  

1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Spolku 

slovenských spisovateľov, 2009. – 55 s. 

Knižka je humorným 

rozprávaním o živote 

kráľa písmeniek AZ-a 

Prvého, ktorý má svojich 

poddaných rád, sleduje 

ich osudy, pomáha im      

a rád si s nimi zažartuje. 

Do jeho ríše prichádza 

obávaný tlačiarenský 

škriatok, ale netreba sa ho báť. 



Bublinkové rozprávky / ilustrovala Katarína 

Ilkovičová. –  1. vyd. –  Bratislava :   Mladé letá, 

2010. – 93 s. 

 

Rozprávky sú okolo nás 

všade: na balkóne, kde 

smutný psík čaká na svojich 

majiteľov, v pivnici medzi 

zaváraninami, na želez-

ničnej trati, kde  sa stretne 

vlak Hugo s  kravou 

Celestínkou, v  babkinej 

záhrade, kde je odrazu 

more, v lese, kde sa 

kukučke nechce kukať...  

 

 

Čo baby nedokážu / ilustrovala Alena 

Wagnerová. – 1. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 

2011. – 89 s. 

Príbeh prváka Maťa a jeho 

brata Braňa, ktorí najprv 

nechcú novú babu do 

rodiny a robia preto všetky 

protiopatrenia. Až keď 

zistia, ako musí bojovať 

o život, prijmú ju medzi 

mušketierov. Nazrieme aj 

do nenormálnej rodiny, kde 

mama cvičí päť Tibeťanov, ocko je počítačovým 

expertom, babka sa často hrá na Sherlocka 

Holmesa a dedko rozpráva svojim vnukom 

príbehy, po ktorých vstávajú vlasy na hlave. 
 

Strelené rozprávky / ilustrovala Alena 

Wagnerová. – 1. vyd. – Brno : Computer  Press, 

2014.  – 96 s.  

V tejto knižke sa dá všetko: 

snívať farebne aj 

prechádzať sa po lúkach so 

psíkmi, ktoré narástli 

metlám.  Okrem spieva-

júceho vysávača tu nájdete 

čajovníčkov, tvrdohlavé 

nohavice              i urazené 

klobúky. Dozviete sa, ako 

sa dá nadýchať drak, kde 

môžete stretnúť rozprávkové polienko, ako 

cestovať na dažďových kvapkách   a zhovárať sa 

s tieňom. Môžete si nasadiť zázračný nos.            

A vôbec – viete, kde sa dajú robiť dierky do 

mrakov? 

Úryvok z knihy „Kde pavúky tkajú cukrovú vatu“: 

 
 A je to tu! Dnes sa to stalo! Cítila som to v metle od 

samého rána. Bolo to takto: visím si úplne v pohode, 

podo mnou nie sú ruže, ale váza plná klinčekov, 

hompáľam sa na metle a kedy–tedy pokyvkám malíčkom 

na pravej nohe. Vtedy sa stávajú smiešne veci. 

Napríklad tučnej panej sa zachichocú pierka na 

klobúku, alebo predavačovi sa v topánke začnú mrviť 

šnúrky. Malíčkom na nohe musím kyvkať, lebo keby som 

vyšla z cviku, nebola by som poriadna bosorka                

a nikto by si ma nekúpil. Zapadla by som prachom          

a nakoniec by som sa zgúľala medzi ruže plné tŕňov... 
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