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 sa narodila v Zbehoch 26. septembra 1931 ako najstaršia z deviatich 

detí. Otec bol drobný živnostník, cementársky majster, a matka sa venovala 

rodine. Štyri ročníky základnej (vtedajšej ľudovej) školy navštevovala 

v Zbehoch, potom v Nitre, kam sa presťahovali. V rokoch 1942 – 1950 

študovala na Dievčenskom gymnáziu v Nitre, kde zmaturovala.  

V roku 1951 začala študovať slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte 

UK v Bratislave. Po udaniach, že je dcéra vykorisťovateľa a nemá vyjasnené 

náboženské otázky, musela štúdium prerušiť a nastúpiť do výroby. Najprv 

pracovala v Odevných závodoch v Hlohovci, potom v Archeologickom ústave 

SAV v Bystričke pri Martine a v Nitre. Dosahovala vynikajúce pracovné 

výsledky, viedla rôzne krúžky, venované predovšetkým 

umeleckému prednesu, za čo dostala odporúčanie a mohla pokračovať 

v štúdiu na filozofickej fakulte (1953 - 1957).  

Ešte pred promóciou sa vydala  za akademického maliara Tibora Gálla 

a po ukončení štúdia sa usadila v Košiciach. Zamestnala sa 

v Československom rozhlase ako redaktorka literárno-dramatickej redakcie. 

Písala rozhlasové pásma, dramatické diela, ale aj poviedky a naďalej sa 

venovala prednesu poézie. Bola verejne činná: Pôsobila ako tajomníčka 

Východoslovenskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov, redaktorka 

literárnej redakcie, externá šéfredaktorka kultúrno-spoločenského časopisu 

Realita. V 60-tych rokoch podporovala obrodný proces a Alexandra Dubčeka. 

V období normalizácie musela prácu v rozhlase zanechať a nemohla 

publikovať. Svoje uplatnenie hľadala v rôznych zamestnaniach. Pracovala ako 

kultúrna referentka na Mestskom ústave národného zdravia v Košiciach 

a mestskom národnom výbore, ako referentka Odevných závodov kpt. 

Nálepku Košice aj ako pracovníčka knižnice. V roku  1979  sa vrátila do Nitry 



a po rozvode s manželom sa živila rôznymi povolaniami. Do dôchodku odišla 

v roku 1988. 

Zmena v jej živote nastala po roku 1989, keď sa opäť začala verejne angažovať 

v Nitrianskej odbočke SSS a v Dome Matice slovenskej. Pravidelne sa 

zúčastňovala aktivít Literárneho klubu Janka Jesenského a úplne sa venovala 

literárnej tvorbe v slobodnom povolaní. Zomrela 22. októbra 2017 v Nitre. 

  Do literatúry vstúpila v roku 1962 zbierkou noviel Koniec líšky. Jej 

tvorivú činnosť možno rozdeliť na tri obdobia. Prvé sa končilo rokom 1970, 

patrilo k najoriginálnejším v jej tvorbe. Autorka sa zaradila k nonkonformným 

spisovateľom, ako sú J. Blašková, J. Johanides, R. Svoboda, P. Vilikovský a i., 

ktorí odmietali dogmatický model socialistického realizmu. Marína Čeretková 

–Gállová si vo svojich dielach všímala predovšetkým prírodnú podstatu 

človeka.  

Druhé autorkino obdobie trvalo do konca roku 1989 a bolo poznačené najprv 

zákazom publikovania (7 rokov). Tým sa spisovateľka dostala na okraj 

literatúry, ale nevzdala sa a písala o osudoch žien, o úlohe materstva, všímala 

si sociálne motívy a ich vplyv na človeka.  

Tretie obdobie bolo  návratom k literárnej angažovanosti. Vydávala romány, 

novely, poviedky a tematicky sa opäť vrátila k prírodnosti v človeku 

a k sociálnemu determinizmu. Jej posledným publikovaným dielom bola 

kniha poviedok O tebe a o mne, ktoré vyšli v Čakanke v roku 2015. 

 

Dielo: 

 

Próza: 

Koniec líšky, Košice 1962 

Smrť červenej jarabiny, Bratislava 1964 

Stokrát moje leto, Bratislava 1964 

Koňak pre Amáliu, Bratislava, 1967 

Samota pre bohov, Košice 1967 

Hriešne dievča Júlia, Bratislava, 1970 

Jednooký, Bratislava 1978 

Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej, Bratislava, 1982 

Cudzie deti, Bratislava 1983 

Úraz, Bratislava, 1987 



Uniesť svoj kríž, Bratislava, 1993 

Anjelik, SSS Bratislava, 1994 

Koniec hastrmana, Bratislava, 1999 

Ženskými očami, Nitra, 2001 

Návraty, Nitra, 2004 

Trinásta komnata, Bratislava, 2010 

O tebe a o mne, Nitra, Čakanka, 2015 

 

Scenáre: 

Katastrofa na nedeľu, 1965 

Televízny klub mladých, 1981 

Tereza, 1983, 1986, 1997 

 

Rozhlasová tvorba: 

Murovaný dom, 1958, Čs. rozhlas Košice, 2010 

Bábika, Čs. rozhlas Bratislava,1960 

Koniec líšky, 1962 

Telefón, Čs. rozhlas Košice 1964 

Milosrdní, Čs. rozhlas Košice, 1969 

Uveriť v šťastnú hviezdu, 1976 

Len neumrieť na lásku, (1980) 1981 

 

Panenka menom Helena, (1970), 1983 

Radostná udalosť, (1983) 1985 

Chlap na zaplakanie, (1985) 1986 

Jedna malá večnosť, 1987 

Hriech mlčania, Čs. rozhlas Košice, 1992 

Nebudem s vami odriekať Zdravasmária, 1998 

Koniec hastrmana, 1999 

Nebuď smutná, buď veselá, Slovenský rozhlas Bratislava, 2000 



Pátranie po nezvestnom, Slovenský rozhlas, 2003 

 

Ocenenia: 

Cena mesta Nitry za celoživotné literárne dielo a vrelý vzťah k Nitre, 2002 

Pocta ministra kultúry SR za invenčné spracovanie súčasnej problematiky 

v žánri umeleckej prózy ako aj rozhlasovej a televíznej tvorby 

V súťaži o Literárnu cenu Čakanky získala: 

1. miesto: próza, 2013 

Cena poroty za prózu, 2014 

Cena správnej rady Čakanky, n. o. za poviedku, 2015 

 

Z tvorby: 

Úryvok z poviedky Dieťa (Kniha poviedok O tebe a o mne) 

 

Monika nepočuje, čo nechce, na moje otázky neodpovedá, hľadá pod posteľou 

spadnutú bábiku, ja sa dojímam pohľadom na malé spiace chlapča, pozorujem 

tú drobnú, neuveriteľne premenlivú tváričku. Kto by povedal, že to dieťa sa 

narodilo predčasne a stálo matku život, u mňa to bolo naopak, nie toto nemá 

logiku, toto vyvoláva u mňa pocity šťastia, je to normálne? 

Trvá to od jednej nedele, od tej nedele chodím ako v snoch, pletie sa mi deň 

s nocou, fantázia so skutočnosťou, presne od chvíle, čo mi podlomil kolená 

detský plač – zasiahlo ma to ako blesk z jasného neba, zabolelo ako šľahnutie 

bičom. Raz som už taký nárek počula, ten bol vo mne, mala som naň zomrieť, 

no ja som zostala nažive a dieťa vo mne zomrelo – aj vtedy bola nedeľa. 

Nežila som, nemrela, deň sa striedal s dňom, noc s nocou, zo mňa sa stala živá 

mŕtvola, takáto som sa odsťahovala na druhý koniec sveta, zajali ma štyri steny 

nového bývania, dala som si za úlohu naučiť sa novému životu, bolo to ťažké – 

najťažšie zo všetkého v mojom dovtedajšom živote, bolo to ťažšie ako sa 

strápňovať pred mladými na hodinách taliančiny, ťažšie ako sa prinútiť 

stretnutiu s iba dvoma krátkymi slovíčkami, slovíčkom musíš a slovíčkom 

nesmieš, zrazu je všetko ináč, nechávam si pre seba iba jedno slovíčko, je to 

slovíčko dieťa, slovíčko moje. A platí od chvíle, keď som začula nárek dojčaťa – 

bolo to v nedeľu. 

Idem po schodišti, chystám sa zábradlia, chytám sa za hrdlo, cítim, že sa niečo 

stalo a ešte sa stane, je to ničím neodôvodnená istota, a to nie je možné, ako je 

možné, že sa z ničoho nič na mňa spustil dážď, som v dome a je mi ako na 



daždi, ako keď prší, prší, len sa leje, plač malého dieťaťa neustáva, je to plač 

môjho Miška, ktorého som nesmela priviesť na tento svet živého, ja som mala 

zostať nažive, to sa stalo v mojom dávne, v mojom už neexistujúcom 

manželstve, po tieto dni hovorím o svojom bývalom manželovi – zomrel, zaradila 

som sa medzi vdovy, žijem tak, živorím, uši mi reže plač dieťaťa, ono len plače 

– plače, až sa tým plačom zadúša, nie, ja to nevydržím, ja to neznesiem, nech 

si myslia, čo chcú, že mi šibe, že som strelená, nech. Plač sa ozýva z bytu číslo 

sedem, je to na druhom poschodí, na menovke čítam: Peter Meisinger, odb. 

asistent, to meno mi nič nehovorí, ani ten titul, plač toho neviniatka mi hovorí 

všetko, bože dobrý, nesmiem váhať, zvoním, dieťa sa od plaču zachádza, ja 

habkám, že dobre, nepoznáme sa, bývam na siedmom, garsoniéru som získala 

nedávno po istých mladomanželoch, volajú sa Kuťkovci, podarilo sa im dostať 

sa do lepšieho, prepáčte, ale to malinké tak žalostne plače, prepáčte, myslela 

som, že hádam nikto nie je doma, lebo... Čo? Že  nikto nie je doma? A ja som 

nikto? – skočí mi do reči drobizg, je to dievča, mohlo byť päťročné, ale zanedbané 

a trochu škuľavé, napráva si zhrnuté pančušky, púšťa ma do bytu, v kuchyni 

zazriem odborného asistenta Meisingera, s čímsi sa bezvýsledne morduje, 

všetko mu padá z rúk, práve rozbil detskú fľaštičku, ovesil šedivejúcu hlavu, 

malá dcéra sa púšťa so mnou do reči, je to náš Miško, teta, jaj, keby ste vedeli, 

v jednom kuse narieka, len čo sme ho doniesli z pôrodnice, spustil plač a už len 

gajduje, aj v noci plače, lebo je malý a nemá maminu. Ja som veľká, ja 

neplačem, lebo už som veľká, hovorí tatino, daj mu cumeľ, káže mi a ja mu 

dávam cumeľ a on nechce, on ho vypľúva, oco hovorí, že je hladný, ale že on 

nevie uvariť Feminar a ty vieš? 

Uvarila som Feminar, dieťa sa utíšilo, malá mi zatiaľ vyrozprávala všetko, čo 

vedela, zaliala ma prúdom rečí, otec neprotestoval, nevylepšoval, neodpovedal, 

motal sa po byte, z kuchyne zahanbene odchádzal do pracovne, odtiaľ naspäť, 

nemáme nakúpené, ja som nestihol, neviete, kde majú otvorené aj v nedeľu? 

Povedala som mu a predstavila sa, volám sa Bezeková, bývam tu v činžiaku, 

pokojne odbehnite na nákup, zostanem tu s deťmi, dám pozor, nebojte sa. 

Chlapča bolo naozaj vyhladované, nakŕmila som ho, uložila a bolo po plači, 

dievča ma myklo za rukáv, ja som Monika, a ty sa ako voláš? Ty si nám Miška 

utíšila, si ako mama, budeš k nám chodiť? Áno, budem, dala som Monike čestné 

slovo, sľúbila som sa jej za pomocníčku a slovo som dodržala k celému svetu, 

okrem sveta bytu na druhom poschodí, prichádzala som do neho, odchádzala, 

vo svojej garzoniére si dávala zažité do poriadku, vyžadovalo si to veľkú 

námahu, bolo mi, ani čo by som v tmavej hore na pni sedela, od strachu sa 

triasla ako osika, zubami drkotala, oči si päsťami šúchala, môj ty svete, Peter 

Meisinger nosí na kabáte smútočnú pásku, drobné telíčko v postieľke sa 

spokojne mrví, že bolo plačom a hladom zmorené, to už ani pravda nie je, 

usoplená Monika sa už neschováva pod gaučom, pasovala som ju za svoju 

pomocníčku, nesmie robiť hanbu sebe ani mne, naučím ju variť, stôl k obedu 

prestierať, čo povieš, Monči, chceš? 

 


