
NAŠI MATURANTI

NASKYTLA SA NÁM 
PRÍLEŽITOSŤ NAHLIADNUŤ 
ZA ZATVORENÉ DVERE 
ZBOROVNE NAŠEJ ZDRA-
VOTKY. POD RUKU NÁM 
ZA OBEŤ PADLA PANI 
PROFESORKA PACIGOVÁ, 
KTORÚ SME VYSPOVEDALI 
A ODHALILI JEJ ZMENU V 
ŽIVOTE. PREČO? 

OT FON: Všimli sme si, že 
sa nám z dohľadu stratila p. 
Spirčáková a nahradila ju p. 
Pacigová. Čo sa skrýva za touto 
zmenou?

Je to nový muž, dnes už 
manžel.

OT FON: Zmenil sa váš život, 
resp. pohľad na svet potom, čo 
ste si povedali „ÁNO“ ?

Pre mňa je to veľká zmena 
– starostlivosť o manžela, o 
jeho pohodlie. Som rada, že 
ho mám, staráme sa jeden o 
druhého. Veď to poznáte, ako 
sa hovorí: „Nemáš chlopa, 
nemáš pravdy.“

OT FON: Ako dlho ste sa 
navzájom spoznávali, kým ste 
sa odhodlali vziať? 

Naše spoznávanie trvalo 5 
rokov, prežili sme veľa pe-

kného, ale prišli aj časy, keď sa 
v našom vzťahu objavili čierne 
obláčiky, ale vzájomným poro-
zumením a hlavne komuniká-
ciou sme problémy vyriešili.

OT FON: Každé prvé stretnu-
tie je jedinečné. Ako ste sa 
spoznali vy so svojim vyvo-
leným?

Manžel pracuje v oblasti 
bankovníctva a tam sme sa aj 
prvýkrát stretli.

OT FON: V dnešnej dobe sa 
mnoho mladých dievčat ne-
hrnie do svadby hneď po 
ukončení školy, ale odkladajú 
to a uprednostňujú štúdium 
alebo kariéru.  Ste aj vy karier-
istka?  Alebo ste len čakali na 
toho pravého?

Karieristka určite nie som, 
ale súčasne si uvedomujem, 
že vzdelanie je potrebné, 
aby človek mohol vykonávať 
prácu, ktorá ho napĺňa a 
prináša mu radosť. A potom 
v nečakanej chvíli stretnete 
človeka, na ktorého sa môžete 
vždy spoľahnúť a je vám opo-
rou v každej situácii.

OT FON: Nás by zaujímalo, aká 
bola svadba. Bola to tradičná 
svadba vo veľkom štýle, alebo 
skôr maličká na úrade? 

Naša svadba bola tradičná – v 
kostole v Podolínci a po ob-
rade nasledovala hostina v 
Spišskej Belej, na ktorú sme 
pozvali rodinu a najbližších 
priateľov.
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