
 Životopis Marty Fartelovej 

 
Mladá slovenská spisovateľka romantických 

noviel sa narodila v roku 1977 v Šali. 

V desiatich rokoch sa presťahovala s rodičmi do 

malebnej dedinky Kuchyňa na Záhorí, kde jej 

rodičia a tiež mladšia sestra Lucia žijú dodnes. 

Po maturite nastúpila do súkromnej obchodnej 

spoločnosti, kde stále pracuje. Popri práci 

v spomínanej spoločnosti,  a tiež v čase prvej 

materskej dovolenky, diaľkovo vyštudovala 

inžinierske štúdium na Fakulte ekonomiky a 

manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzite v Nitre. Pred ôsmimi rokmi sa 

spisovateľka usadila v Stupave. S manželom 

Milošom a staršou, dnes jedenásťročnou, dcérou 

Martou si mesto okamžite zamilovali. Do nového 

domova sa pred štyrmi rokmi narodila ich mladšia 

dcéra Nina. Písaniu sa začala venovať práve 

počas materskej dovolenky s mladšou dcérou. 

Prvá kniha jej vyšla v roku 2007. 

Píše príbehy zo súčasnosti, vo svojich románoch 

sa snaží poukázať na reálne problémy dnešnej 

doby. 
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               Chuť lesných jahôd  

                                Bratislava : Motýľ , 2007. - 199 s. 
 

 

 

      

„Terezu jedného rána zobudí naliehavý telefonát, 

ktorý ju vráti do dávnych spomienok ukrytých v 

najhlbšom zákutí jej srdca. Okolnosti ju prinútia odísť 

do svojho rodiska, kde po mnohých rokoch stretáva 

svoju prvú lásku Ivana. Konfrontovaná s minulosťou, s 

pohnutým osudom svojej matky a so silnými emóciami, 

ktoré nečakane vyplávajú na povrch, zmätene hľadá 

nový smer svojho života...“ 
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                               Priveľa šťastia  
                               Bratislava : Motýľ , 2008. - 195 s. 

 

 

   

 

  „Sú inteligentní, príťažliví, úspešní, majú harmonické 

manželstvo a skvelú talentovanú dcéru. Osud si však 

zahrá s ich životmi zlomyseľnú hru a v neočakávanej 

chvíli ich kruto zasiahne na tom najzraniteľnejšom 

mieste. Poskladať čriepky svojho manželstva, obnoviť 

stratenú dôveru, využiť druhú šancu, ktorú život 

ponúka, je zrazu pre nich najťažšia životná skúška.“ 

 

  

 

 

 

 

                  Vo víre života  
                               Bratislava : Motýľ , 2008. - 197 s.  

 

 

 

  „Mladá umelkyňa Lara, poznačená rodinnou tragédiou, 

ovplyvnená netradičnou výchovou starej matky, 

stretáva svoju životnú lásku. Vo svojom 

vysokoškolskom profesorovi nachádza nielen nežného 

milenca, ale tiež chápavého priateľa, trpezlivého 

učiteľa, a tak trochu aj starostlivého otca, ktorý jej 

doteraz tak veľmi chýbal. Zdá sa, že jej život konečne 

dostal ten správny smer. Avšak len do okamihu, kedy 

nečakane vstúpi do jej života a srdca ďalší muž. Lara 

je postavená pred neľahké rozhodnutie... 

     

 

 

                 Kým uschnú tvoje slzy  
Bratislava : Motýľ , 2009. - 237 s. 

 

 

 

       „Do Luciinho harmonického života náhle zasahuje 

nečakaná správa o manželovej ťažkej chorobe. Všetku 

svoju silu a energiu sústredí Lucia na jeho podporu v 

boji so zákerným ochorením a všetky svoje myšlienky 

upne na jeho vyliečenie. Počas tých strastiplných dní a 

týždňov zabúda však na zvyšok rodiny – na svoje dve 

deti. Hlavne syn Lukáš ťažko znáša otcove problémy a 

matkinu neprítomnosť. Svoje pocity samoty a 

bezradnosti sa pokúsi zahnať v spoločnosti 

pochybných ľudí. Lucia zbiera zvyšky svojich síl a 

pokúša sa prinavrátiť do ich životov aspoň kúsok 

šťastia...“ 

 

  

 

 

                         

                           Anjeli neplačú  
Bratislava : Motýľ , 2010, - 245 s.  

 

              
 

  „Strastiplná cesta Johany je príbehom mnohých ľudí, 

ktorí si pod vplyvom neľahkého detstva a dospievania, 

len ťažko hľadajú v živote svoje miesto. Johanino 

rozprávanie vám pomaly obnaží jej osamelú dušu, 

váhavo poodhalí pláštik tajomstva jej minulosti a 

napokon vás nechá padnúť až na samé dno jej 

pohnutého osudu. Avšak ponechá vám nádej a vieru, že 

láska dokáže zahojiť všetky rany a staré jazvy, ktoré 

občas život nadelí, a že tam niekde v diaľke na 

každého čaká kúsok šťastia, pre ktoré sa oplatí vstať 

a ísť ďalej...“ 

 

 

     „Nechápem, že mi to nenapadlo skôr,“ hovoril, kým 

štartoval počítač. „Ťukať doňho môžete aj jednou 

rukou,“ dodal a už nastavený ho jemne otočil smerom 

k žene. 

     Tá pomaly, jedným prstom, hľadajúc jednotlivé 

písmená na klávesnici, naťukala: „Volám sa Johana.“ 

„Krásne meno,“ usmial sa na ňu spokojne Tomáš. 

     Johana pokračovala: „S počítačom som sa príliš 

nekamarátila,“ napísala veľmi pomaly a neobratne 

a pozrela na Tomáša.“ 

     „Máte čas,“ chápavo odvetil Tomáš. „Ukážem vám, 

ako sa zapína a vypína. A keď budete mať chuť 

môžete písať. Možno mi môžete napísať niečo 

o sebe...“ navrhol rozpačito. Chcel o nej niečo vedieť, 

vlastne chcel o nej vedieť všetko.“ 

  

 

Anjeli neplačú  (ukážka) 

 

 

 

 


