Informácie
Nekrológ za Vierkou Pinčekovou – asistentkou redakcie
časopisu Právny obzor
S hlbokým smútkom sme prijali správu, že dňa 29. septembra 2021 nás navždy opustila dlhoročná asistentka redakcie časopisu Právny obzor pani Vierka Pinčeková. Takmer
tridsať rokov sa starala o to, aby každé číslo Právneho obzoru bolo v termíne pripravené
a odovzdané do tlače. Bola dobrou dušou redakcie. Vedela s rozvahou vyriešiť každý
problém, o ktoré za celú dobu pôsobenia v redakcii nebola núdza. Jej komunikácia s autormi bola empatická a priateľská. Sme presvedčení, že aj im bude chýbať.
Vierka Pinčeková bola nielen kolegyňa, ale predovšetkým človek, ku ktorému sme
mali bližší ľudský vzťah. Vyplynulo to z jej vzácnych ľudských vlastností. Bola pracovitá, obetavá, priateľská a v každej situácii ochotná pomôcť. Mala v sebe vysokú školu
sociálnej empatie. Rodina a pracovisko boli dva svety, pre ktoré žila a pre ktoré by sa
rozdala. V dobe, keď väčšina ľudí pozerá len na svoje ja a benefity, u pani Vierky prevládalo slovo my v pracovnom aj osobnom živote. Možno až tak, že niekedy na to svoje ja
aj trošku pozabudla. Vedela veľmi citlivo, ale otvorene pomenovať veci, ktoré sa jej nepáčili. Nepatrila k ľudom, ktorí iné hovoria a iné si myslia.
Pani Vierka bola veľkou bojovníčkou. Všetci sme sa tešili, keď pred piatimi rokmi
porazila zákernú chorobu. Vtedy sme mysleli, že definitívne. Choroba sa však vrátila
v oveľa agresívnejšej forme. Opäť sme dúfali, že pani Vierka nad ňou zvíťazí. Veľmi, veľmi chcela žiť.
Žiaľ, tento rok nastúpila do vlaku, ktorý mal konečnú stanicu vo večnosti. Veľmi sme
si priali, aby sa na tejto ceste našla výhybka s názvom život. Naše túžby však zostali nevypočuté.
Pani Vierka pracovala obetavo a s láskou pre časopis Právny obzor takmer tridsať
rokov. Nikdy túto prácu neprerušila. Obetovala jej všetko do posledných dní života.
S láskavosťou vedela vyriešiť každý problém k všeobecnej spokojnosti.
Jej dlhoročná profesionálna a obetavá práca v redakcii časopisu sa stane súčasťou
viac ako storočnej histórie Právneho obzoru. Veď za toto obdobie pani Vierka bola aktívnou aktérkou riešenia mnohých zložitých situácií časopisu, keď minimálne dvakrát išlo
o jeho samotnú existenciu. Spomíname si na jej zanietenú a aktívnu prácu súvisiacu
s prípravou osláv storočnice Právneho obzoru v roku 2017.
Profesionalita, láskavosť a dobrota pani Vierky nám bude ešte dlho chýbať nielen
v redakcii Právneho obzoru, ale v celom kolektíve Ústavu štátu a práva SAV, ktorého je
redakcia súčasťou.
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