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Drahomíra Pechočiaková 

 

sa narodila v Chrabranoch 21. augusta 1945 v učiteľskej rodine. V rodinnom 

prostredí nadobudla vzťah ku kultúre, najmä tancu, divadlu a literatúre, čo 

ovplyvnilo jej smerovanie a aktívny vzťah k poézii.  

Strednú všeobecnovzdelávaciu školu absolvovala v Komárne. Z rodinných dôvodov 

vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave nedokončila, ale 

študovala aj na Vysokom učení technickom v Zlíne (vtedajší Gottwaldov). 

a v pomaturitnom štúdiu v oblasti informatika – knihovníctvo v Matici slovenskej. 

Vystriedala viacero zamestnaní, napr. ako pracovníčka v Slovenskej štátnej 

poisťovni, majsterka výroby v Plastike Nitra, odborná pracovníčka v Nitrianskom 

vlastivednom múzeu a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre. Túto inštitúciu 

vybudovala ekonomicky, koncepčne a personálne. 

Počas svojho pôsobenia v Matici slovenskej začala spolupracovať so SSS, 

najmä jej nitrianskou odbočkou a známymi nitrianskymi autormi ako  Laco Zrubec 

a prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. 

Autorka sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým poézii, v ktorej sa zameriava 

na osobnú, reflexívnu, prírodnú, ale aj duchovnú poéziu. Napísala tiež knihu 

poviedok Dozrievanie v nežnej, nevyhýba sa ani tvorbe pre deti: O dvoch sestrách, 

Vtáčie príbehy, Sme šťastní, keď sme spolu, Na tom našom dvore. 

Najčastejšími autorkinými témami sú láska, rodina, vzťahy medzi ľuďmi, potreba 

duchovného života. 



 

Dielo: 

Slnovrat, Nitra, 2002 

Záblesky, Nitra 2005 

Jesenné listy, Nitra 2004 

Slovenská košeľa, Nitra, 2004 

Slnko v nás, Martin 2005 

Reminiscencie, Nitra 2007 

Mozaikové okná alebo svetlo do zásoby, Nitra 2011 

Dumky jesenné, Bratislava, 2011 

Sila lásky, Bratislava 2012 

Zjavenie Pána, Bratislava, 2012 

Návraty, 2019 

Peľ života, 2019 

 

Próza: 

Dozrievanie v Nežnej, Nitra 2013 

Záhadné príbehy spod Tríbeča, SSS 2018 

 

Ocenenia 

V súťaži o Literárnu cenu Čakanky získala: 

3. miesto: poézia 2013, poézia 2018 

2. miesto: poézia 2012, próza 2012, próza 2013, próza 2017 

1. miesto: poézia 2014 

Cena za tvorbu pre mladých čitateľov, 2015 

Autorka je nositeľkou aj iných ako literárnych ocenení: 

Medaila Štefana Moysesa,  Matica slovenská, 1998 



Čestná pocta Združení slovenskej inteligencie „Za zásluhy o slovenský národ a jeho 

štát“, 2013 

 

Z tvorby 

 

Trojjediní 

Čítali dvaja z hviezd 

čo je rodina. 

On – ona – ono 

Láska trojjediná. 

 

Minca z večného kovu, 

ktorú neslobodno krájať. 

Na jej líci je dieťatko, 

plus dvaja. 

 

A na jej rube 

trbliece sa celý svet! 

To zrkadielko v detskom oku 

premieta na rub Lásky kvet 

 

 


