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Keď sa vydáva Miss...

S menom “Denková” súťažila na Miss Slovensko a môže sa pýšiť titulom Miss Europe Supranational, je teda najkrajšou 
Európankou. Pôvabnej hnedovláske Petre však v máji udelili ďalší dôležitý titul, a to rovno pred oltárom – stala sa z nej 
"pani Sliacka". Okrem krásnych fotiek si môžete v článku pozrieť aj svadobný film a dozviete sa, prečo sa jej manžel 
Martin rozhodol požiadať ju o ruku a aj to, aké vtipné "zaručené pravdy" si o sebe na internete prečítali a čerstvých 
manželov sme sa opýtali aj na ich plány do budúcnosti... 

Svadba Petry & Martina

Dátum svadby: 20. 5. 2017
Miesto svadobného obradu: Rímskokatolícky kostol Nájdenia svätého kríža v Haliči

Svadobný fotograf: Martin Krystýnek
Svadobný kameraman: XAQUAR PRODUCTION

Miesto svadobnej hostiny: Hotel Galicia Nueva ****
Svadobné šaty a spona: Svadobný salón WEM

Družičky a popolnočné šaty: Suay
Účes nevesty: Pavol Závadský

Make-up nevesty: Agnes Čírová
Obrúčky: Alo Diamonds

Svadobná kytica a pierko, svadobná výzdoba: Eventia
Svadobná torta: Maggie's cakes

Páči sa mi to 20
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Petra, sľúbila si svoje srdce na celý život jednému mužovi. Ako dlho ste spolu a kedy to začalo byť medzi vami 
vážne?

„Martin sa smeje, že to bolo vážne od prvého dňa strednej školy, keď si ku mne prisadol. Dali sme sa však dokopy až po strednej a bolo 
to vážne od prvého dňa. Keď sa dajú dokopy dvaja najlepší kamaráti, ktorí sa poznajú viac než štyri roky, vedia o sebe úplne všetko, 

dobré či zlé a stále sa navzájom obdivujú, inak to dopadnúť podľa mňa ani nemôže.“ 

Martin Ťa požiadal o ruku na dovolenke. Prekvapil Ťa? Bola si dojatá?

„Áno, požiadal ma o ruku na dovolenke v Thajsku počas vianočnej večere na lodi. Tým, že to urobil až úplne na konci, tesne pred 
príchodom do prístavu, ma šokoval. Sama by som si to krajšie nevysnívala a bola som neskutočne dojatá, až som najskôr zabudla 

povedať ÁNO.“ 



Vždy sa pýtame neviest na veci, ktoré boli spojené s organizáciou svadby... na vybavovanie miesta, na výber 
svadobných šiat, na stres, ktorý zažívali... a na to, či a ako mali s partnerom svadobné prípravy rozdelené... Povedz 

nám o tom všetkom viac :-)



„Maťko mi dal vo všetkom voľnú ruku. Jediné, čo vyriešil ako správny chlap bolo svadobné auto. Vedel, že mám jasnú predstavu a že mi 
bude do toho zbytočné rozprávať, ale samozrejme každé konečné rozhodnutie som s ním prebrala. Celé tie prípravy trvali rok a pol a 

keď si predstavím, že najskôr bol návrh, aby sme sa zobrali ďalšie leto po zásnubách, beriem to ako najlepšie rozhodnutie, na začiatok s 
tým počkať. Keďže ešte nebol otvorený zámok, kde sa svadba konala, najskôr sme si zajednali kaštieľ pri Nitre, kde spolu žijeme. 

Pochádzame však obaja od Lučenca a keď sme sa dozvedeli, že tam otvorili túto nádheru, začalo niekoľkotýždňové, možno aj mesačné 
zvažovanie. Už teraz je jasné, že to bola správna voľba. To čarovné miesto potom rozbehlo výber šiat a celkový štýl svadby.“     





Si krásna žena, súťažila si na Miss, aj vo svete... Pre dievčatá je vždy najväčšou výzvou, ako budú vyzerať, ako sa 
nalíčia... no mnohokrát nevedia, ako na to, nevedia, ako by to mali poňať. Ty si vyskúšala na foteniach mnoho 
líčení a rób a v tejto oblasti si už bola “ostrieľaná”, nemám pravdu? Okrem toho máš aj vlastný módny butik, v 

móde sa teda viac než len orientuješ :-)... Mala si presnú predstavu, ako chceš v deň svadby vyzerať, alebo si sa 
postupne nechala inšpirovať? (šatami, vizážistom, kaderníčkou...)



„Ďakujem! :) Je to pravda. Fotila som pre niekoľko svadobných magazínov, robila svadobné prehliadky, dokonca som fotila kalendár 
svadobných šiat, takže som ich vyskúšala stovky. Na začiatku som ani len netušila, ako chcem ako nevesta vyzerať. Celkovú predstavu 

som si ujasnila, až keď sme mali vybrané miesto. S výberom miesta a počtom ľudí sa začali zvyšovať nároky na šaty. Šaty značky 
Pronovias Barcelona sú jednotkou medzi svadobnými šatami a keď som si pozrela video ich fashion show kolekcie pre rok 2017, začala 
som o nich snívať. Ešte teraz viem že išli presne o "00:19:37", lebo som si ich na móle pustila asi tisíckrát. Bola to láska na prvý pohľad 

a iné šaty som si už na sebe ani nevedela predstaviť. Som za ne nesmierne vďačná Majke Miklánkovej zo Salónu WEM Bratislava. 
Využila som však aj šaty z môjho obchodu (Suay, pozn.redakcie) a to šaty pre družičky a moje popolnočné od najznámejšej americkej 

značky pre družičky Eliza and Ethan a tak sme boli s babami dokonale zladené. Vizáž som nechala na ľudí, s ktorými som predtým 
pracovala a na 100% im po tejto stránke dôverujem. Vlasy mi upravil Paľko Závadský a o makeup sa postarala Agnes Čírová.“ 





Výber obleku pre ženícha... čisté utrpenie alebo úplná pohodička? :-)

„Bola to jedna z posledných vecí čo nám chýbala a keďže je Maťko veľmi zaneprázdnený nevedel si na túto aktivitu nájsť čas a poviem 
vám, že mi to robilo riadny stres, lebo som vedela, že čím viac sa blížila svadobná sezóna, bude menší výber a bála som sa, že 

nenájdeme ten pravý. Nakoniec som všetky možnosti obehala bez neho a on si hneď prvý, ktorý som vybrala kúpil, lebo mu dokonale 
sadol. Takže - pre neho pohodička, pre mňa stres :)"











Videl Ťa Martin pred svadbou v svadobných šatách?

„Nevidel. Šaty síce videl, lebo keď som ešte netušila, že by som ich reálne mohla mať, tak som mu ich ukazovala na obrázku, ale potom 
som to už nespomínala. Vedel len že budú veľké (trochu som sa obávala ako sa v nich budem pohybovať, ale nakoniec to šlo s 

ľahkosťou) a veľkolepé. Celé prípravy som zariadila tak, že ma uvidel až ako kráčam k oltáru a neubránil sa slzám.“  















Svadbu ste mali v hoteli Galicia Nueva. Ako na vás zapôsobilo toto miesto?

Toto miesto je úplná rozprávka. Krajší priestor som ešte nevidela a osobne si myslím že u nás ani nie je. Má čarovnú atmosféru a vždy 
keď tam prídem mám zimomriavky.













Chvíľa, keď si kráčala k oltáru... aké to bolo?

„Zvláštne. Toľko zmiešaných pocitov som asi ešte nemala. Bola som smutná lebo som išla sama, keďže nás môj ocko pred dvoma rokmi 
po boji s rakovinou opustil a nechcela som aby niekto nahradil jeho miesto. Na druhej strane som cítila pokoj, lebo som vedela, že tou 

uličkou kráča so mnou. Bola som aj v strese lebo som vedela že na mňa každí v kostole pozerá, ale veľmi som to nevnímala. Videla som 
len môjho vysnívaného, dokonalého muža ktorý tam dojatý stál a čakal na to kedy sa stanem jeho manželkou.“

























Ako ste sa bavili na svadobnej hostine?

Každý ma pripravoval na to že nevesta si svadbu neužije, ale moja bola úplne dokonalá. Všetky problémy som delegovala na iných ľudí, 
ktorí ich mohli aj reálne vyriešiť a nestresovala som sa a hlavne moja prvá družička, ktorej za tento deň zostanem asi navždy zaviazaná 

na všetko striehla a dohliadala. Bavili sme sa až do 6:30 rána to hovorí za všetko.

Všimla som si, že na svadbe ste mali aj dievčatá zo známeho dua Twiins, ktoré vám zaspievali...

Áno, baby sú kamarátky, nevedela som, že budú spievať, bolo to od nich prekvapenie :)





Médiá Ťa spomínajú, vaša svadba neostala bez povšimnutia. Je niečo, čo si si o sebe či o vás niekedy prečítala a na 
čom si sa aj pobavila?)

„Už na mediálnych tréningoch počas Miss Slovensko nás učili že si komentáre netreba všímať, lebo tí čo ich píšu Vás nepoznajú a často 
ubližujú. Občas sa však stane, že sa nedajú prehliadnuť, alebo keď sú vtipné, niekto mi ich pošle. Máme dvoch favoritov: 1. Ženích sa 
mohol aspoň oholiť! – To ma veľmi pobavilo, lebo som mu to vlastne zakázala JA. 2. Že keby som nebola bohatá, tak by si ma v živote 
nezobral! – To u nás zľudovelo, smejeme sa na tom dodnes a robia si z toho srandu aj naši kamaráti, lebo toto je dôkaz že ľudia o vás 
nevedia vôbec nič a súdia Vás. Máme 24 rokov, obaja pochádzame z priemerných rodín, svadbu sme si platili sami a mali sme ju takú 

„vysnívanú“ vďaka našej tvrdej práci a snahe a každý kto má „zdravé ruky a nohy“ ju môže mať takú, len sa netreba vyhovárať a 
závidieť.“  







Fotenie: kedy ste fotili portréty a ako ste sa cítili? Boli ste v strese, alebo ste si to užívali?

"Portréty sme stihli medzi predjedlom a polievkou. Bolo to veľmi rýchle, ale s mojimi skúsenosťami a tímom profesionálov to šlo ako po 
masle. Ani nie minútu po dofotení nám začalo pršať šťastie. Keď dopršalo ešte sme vybehli na strechu zámku nafotiť pár záberov s 

výhľadom a tie dopadli tiež úžasne, veď posúďte sami.:)"



























A nakoniec pohľad Tvojho manžela... Martin, čo pre Teba znamená vaše manželstvo a ako vidíš vašu budúcnosť? 

"Síce som nikdy nesníval o veľkolepej svadbe, ale vždy som vedel, že ak stretnem veľkolepú ženu, určite ju o ruku požiadam. Petra je 
pre mňa viac než veľkolepá žena, preto som sa rozhodol si ju zobrať a som veľmi rád, že s tým súhlasila. Chcem, aby sme raz mohli 
naším deťom povedať, keď im o nás budeme rozprávať, že sme sa nezobrali preto, že sme museli, ale preto, že sme veľmi chceli. 
Manželstvo samotné, nevnímam ako dôkaz lásky a netvrdím, že bez neho sa dvaja ľúbiť nemôžu, ale osobne sa mi veľmi páči byť 

manželom Peťky a teším sa na všetko čo nás ešte čaká. S tými deťmi, myslím, že som odpovedal aj na druhú otázku :)"





Ďakujeme vám za rozhovor a želáme vám veľa šťastia!

Eva Grznáriková | 4.8.2017, 14:00
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Svadobné líčenie a účesy

Roztomilé účesy pre 
najmenšie ...

Dlhé vlasy, krátke vlasy, žiadne vlasy - 
každej malej družičke pristane účes so 
sezónnymi kvetmi, či už v podobe čelen ...

Svadobné líčenie a účesy

Družičky, líčka 
doružova!

Ani keď robíte vo svadobný deň garde 
neveste a svojím outfitom by ste ju 
nemali "prebiť", to neznamená, že by ste 
mali ...

Svadobné líčenie a účesy

Korunou krásy 
letných neviest ...

Áno, presne ony z vás vyčaria elegantnú 
dámu nech už sa rozhodnete pre 
akýkoľvek štýl. Nehovoriac o ich 
praktickosti v ...

Svadobné fotoeditoriály

Páči sa mi to 20 ľuďom sa to páči. Zaregistrujte sa a uvidíte, čo sa páči vašim 

priateľom.


