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Vážené dámy, vážení páni,

z vlastnej skúsenosti viem, že ženy dokážu robiť viac vecí naraz. Sú schopné 
šoférovať, pritom sa maľovať, telefonovať, sledovať deti v sedačke a zároveň im 
odpovedať...
A tak je to aj v ich podnikaní. Mnohé dokážu robiť kúsky pre muža nepochopiteľné.

Som presvedčený, že podnikanie je pre ženy značne náročné. Už aj preto, lebo 
sú  dokázateľne citlivejšie ako muži a v podnikaní, tak ako i v živote, sú aj pády i 
neúspechy. Žiaden však nesmie človeka odradiť.

Naše podnikateľky, ktoré sa tento rok prihlásili do súťaže, sú toho dôkazom. 
Neodradili ich zapeklité podnikateľské situácie, rodinné problémy, či mnohokrát 
komplikovaný  byrokratický kolobeh.

Dokázali všetko skĺbiť, a tak ako pri šoférovaní auta, aj pri podnikaní zvládajú robiť 
veľa vecí naraz.

Nie som zástanca pozitívnej diskriminácie, ale viem oceniť to, čo oceniť treba, a to 
bez akéhokoľvek pátosu. Pred našimi podnikateľkami Slovenska snímam z hlavy 
pomyselný klobúk. Nech sa im darí nielen v pracovnom, ale i súkromnom živote.

Martin Holák
generálny riaditeľ SBA
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Viac ako biznis

Môj život 
v korporácii

vtipné glosy 
z prostredia 
veľkých 	 riem

Dnes si preberieme: 

HELPDESK
Príručný slovník krysy korporátnej 

Nikto netuší, ako slovo helpdesk vzniklo. No na-
opak, množstvo ľudí má úplne jasno v tom, čo 
tento pojem znamená v korporátnych podmien-
kach. Pričom ich názory sa diametrálne odlišujú. 

Prekvapivo ten najkorektnejší, najvýstižnejší a najvecnejší 
výklad slova helpdesk poskytuje translate.google.com – po-
mocná lavica. A nie je to jediný prípad, keď zdanlivo neživý 
prekladač prenikol ku koreňu veci.

Omyl na úvod
Pri vstupných inštrukciách do korporácie sa dozviete mno-
ho nezmyslov. No pri opísaní služby helpdesk (IT podpora 
korporácie) býva pravdivé len jedno slovo. Zhodou okol-
ností helpdesk. Zistíte to skôr či neskôr na vlastnej koži. 
Hneď ako vám prestane fungo-
vať prístup na internet či počí-
tač zhasne kompletne.

Podľa vstupných inštrukcií ne-
treba strácať čas a treba sa 
okamžite obrátiť na profíkov. 
Inými slovami poslať žiadosť 
(request) na helpdesk. Pretože 
práve tam vedia, ako strácať čas. 
A to bez ohľadu na to, akou for-
mou IT podpory sa korporácia rozhodla svojich zamestnan-
cov potrestať.

Vzdialený prístup
Niektoré nadnárodné spoločnosti, tie menej šťastné, si 
totiž helpdesk umiestnili do jednej krajiny. Nezriedkavo do 
kultúrne blízkej krajiny – Indie. Iné, porovnateľne nešťast-

né, majú oddelenie v rámci centrály fi rmy v každej krajine. 
Jeho osadenstvo je však niekedy kultúrne ďalej ako tá India.
Posledná skupina korporácií sa rozhodla skombinovať 
nevýhody oboch riešení. A čo je dôležité, pridať jednu 
navyše.

Vo všetkých troch prípadoch totiž ítečkári z helpdesku pri 
vybavovaní requestu používajú takzvaný vzdialený prístup. 
Len v treťom – kombinovanom – prípade nie je prístup len 
vzdialený, ale i kompetenčne nejasný, a teda ešte vzdiale-
nejší. Pretože pre domáce a zahraničné oddelenie Pomocnej 
dosky kompetenčná nejasnosť predstavuje tenisový kurt. 
Vaša požiadavka loptičku.

Mimochodom, v tomto smere sa IT oddelenia vôbec ne-
vymykajú z korporátnych zákonitostí. Keď sa o pracovné 

povinnosti delia dve oddelenia, 
dochádza k takzvanému tí druhí 
refl exu. Teda ani jedno oddelenie 
presne netuší svoje povinnosti, 
ale presne vie, čo majú robiť tí 
druhí.

V sieti
Ak vám teda prestal fungovať po-
čítač a uviazli ste v podobe žia-

dosti na helpdesku, netreba podliehať zlej nálade. Zemetra-
senia, záplavy a IT podpora sú súčasťou života, nikto sa im 
nedokáže vyhnúť. A keď budete čítať paranoidné správy 
o korporáciách, ktoré vládnu svetu, uvedomte si, akú ka-
tastrofu by to pre planétu predstavovalo. Svetovláda nikdy 
nevyrastie cez telefón. Helpdesk predstavuje poistku, že 
svet je v bezpečí.

”Korporácie ovládajú svet,” 
môže povedať len človek, ktorý 

v korporácii nikdy nepracoval. Pretože 
inak by žasol, že korporácie vôbec 

dokážu ovládať samy seba. 
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Ako je to naozaj

biznismeni, 
ako ich 
nepoznáte

Andrej Glatz 
Nemám rád dovolenku 
pri vode

ZOZNÁMENIE
Dana: Manžela som spoznala ako jazdca na koni...
Andrej: ... ako bufetára. Mal som totiž v  Slávii, kde som 
jazdieval na koni, otvorený aj bufet, do ktorého Danka pri-
šla.
Dana: Prišli sme tam s priateľmi a ja som čítala časopis, kto-
rý bol položený na stole. Písali v ňom o nejakom jazdcovi, 
ktorý vyhral majstrovstvá Československa. Keď som ho za-
zrela, ten mladý muž z fotografi e stál predo mnou. A odvte-
dy sme spolu. Spolupracovali. Šesť dní po tom, čo v  roku 
1976 nastúpil do telovýchovnej jednoty Slávie STU, som tam 
nastúpila tiež. Po revolúcii som mala fi rmu na mzdy a perso-
nalistiku, a tomu istému som sa potom venovala aj v Merce-
dese až do roku 2007.  

KONE A KONÍČKY
Andrej: Kone boli vždy mojou vášňou, 35 rokov som aktív-
ne pretekal v parkúre. Manželka ma sprevádzala na väčšinu 
turnajov aj sústredení.
Dana: Nič iné mi nezostalo, pretože ešte keď sme spolu len 
chodili, vyhlásil, že skákať neprestane. Ale rýchlo som si 
zvykla. Som pasívna koníčkarka – aj som sa niekoľkokrát 
učila jazdiť...
Andrej: ... vravel som ti, že máš talent...
Dana: ... ale nenaučila som sa to. Raz sa stalo, že sa podo 
mnou splašil kôň, ale to som ešte nevedela, ako ho zastaviť. 
Vtedy som sa zľakla a už som to neprekonala. Ale koní ako 
takých sa nebojím. 

ON ŠÉFUJE SLOVENSKÉMU MERCEDESU 
A PATRÍ K ZNÁMYM TVÁRAM BIZNISU. 
ONA SA DRŽÍ V ÚZADÍ, NO PRE FIRMU 
DESAŤROČIA PRACOVALA. MANŽELIA 
GLATZOVCI PRE HN MAGAZÍN PREZRADILI, 
V ČOM SA POČAS 40-ROČNÉHO 
MANŽELSTVA ZHODLI. A NA ČO MAJÚ, 
NAOPAK, INÝ POHĽAD.
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Andrej Glatz
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bra-
tislave. Od roku 1990 stojí na čele Mercedes-
-Benz Slovensko. Dlhoročný súťažný jazdec dnes 
organizuje prestížne parkúrové súťaže.

Exkluzívne rozhovory 
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Potrebujem si nájsť priateľku. Mu-
sím niekde vydolovať trochu času 
navyše. Koľko času vyžaduje žena 
za týždeň? Azda desať hodín? Je to 

určité minimum? Ja neviem. Len máločo 
vystihne Elona Muska, najvýraznejšieho 
vizionára súčasného sveta, lepšie ako prá-
ve táto jeho úvaha. Takto premýšľal nahlas 
pred novinárom, ktorý o ňom písal knihu, 
a ich rozhovor sa odohral krátko po tom, 
čo sa rozišiel so svojou druhou manželkou. 
Hľadanie niečoho takého osobného, ako 
je životná partnerka, poňal ako logistický 
problém, na ktorý je potrebné sa v určitom 
čase zamerať a jeho riešeniu vyhradiť daný počet hodín.
Možno je zvláštne začať rozprávanie o človeku, ktorý je naj-
viac fascinujúcim vynálezcom súčasnosti, opisovaním jeho 
neobratnosti vo vzťahu k ženám. Tá historka, ktorú zazna-
menal americký novinár Ashlee Vance v knihe Elon Musk, 
však vtipne poukazuje na to, že keď má človek niekde o 
jedno až tri kolieska navyše, zákonite mu inde chýbajú. Šty-

ridsaťštyriročný inžinier Musk je až učeb-
nicový príklad osobitného jedinca schop-
ného zachrániť ľudstvo a vyriešiť aj ten 
najzložitejší technický problém napríklad 
v kozmonautike, ale natoľko odpojeného 
od bežných ľudských situácií, že v citovom 
vzťahu je až neandertálsky bezradný. To sa, 
našťastie, väčšiny ľudí nikdy nebude týkať. 
Naopak, ak sa Muskovi podarí niečím do-
tknúť života bežného obyvateľa planéty, 
bude to mať pôvod v tej schopnejšej časti 
jeho mozgu.

Trikrát génius
Elon Musk je výnimočný v tom, že exceluje hneď v troch od-
boroch: v kozmonautike, v solárnej energii a v elektrických 
autách. Každý, kto zatiaľ v niečom uspel vo svetovom me-
radle, bol špičkový v jednom sektore. Len Stevovi Jobsovi, 
zakladateľovi fi rmy Apple, sa podarilo úplne zmeniť trh v 
dvoch oddelených odboroch – keď v rovnaký rok priniesol 
na trh počítač Apple a zároveň jeho štúdio Pixar uviedlo pre-

VYMÝŠĽA ELEKTRICKÉ AUTÁ, RAKETY DO VESMÍRU A SLNEČNÉ BATÉRIE. 
TENTO ROK BUDE JEHO. PATRÍ MEDZI ŠTYRIDSAŤ NAJBOHATŠÍCH ĽUDÍ 
V AMERIKE. LEN S JEDNÝM SI NEVIE RADY – SO SVOJIMI ŽENAMI.

Asociálny 
génius
Toto bude rok Elona Muska

”Časopis Motor Trend 
Teslu v roku 2012 vyhlásil 
za auto roka; bolo to 
prvýkrát v histórii tohto 
prestížneho magazínu, 
keď sa na ňom všetci 
porotcovia zhodli 
jednohlasne. 
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Egypt hlasuje 
o parlamente. 
Nemá ho 
od roku 2012

Slováci kupujú zbrane vo veľkom.
Lebo sa boja utečencov a vojny 
PREDAJ ZBRANÍ l Záujem o kurzy, ktoré majú človeka naučiť správne narábať s pištoľou, u nás takisto raketovo vzrástol. 

Bratislava – Ako by ste reagovali 
na pocit, že ste v ohrození? Ukryli 
by ste sa alebo možno volali polí-
ciu. Najnovší trend však ukazuje, 
že už aj na Slovensku svoju bez-
pečnosť zaisťujeme veľmi radi-
kálne. Zbraňami. „Oproti minu-

lému roku sme zaznamenali až 
220-percentný nárast ľudí, ktorí sa 
zúčastňujú na prípravnom kurze 
pred získaním zbrojného preuka-
zu,“ hovorí Gabriel Trojčák, hlavný 
inštruktor Tactical Combat Acade-
my, firmy, ktorá okrem iného or-
ganizuje aj výcvik narábania so 
zbraňou. Zvýšený záujem potvr-
dzuje aj inštruktor RDA Academy 
Tibor Kubica. Tvrdí dokonca, že 

len s ťažkosťami zvládajú nápor 
záujemcov a do budúcnosti roz-
mýšľa nad tým, že kapacitu svojej 
akadémie zvýši.

Nárast hlásia aj obchody
Inštruktori sa pritom zhodujú na 
tom, že za zvýšeným záujmom sú 
vojna na východe Ukrajiny a ak-
tuálna utečenecká kríza. Obavy 
Slovákov pritom cítiť aj v obcho-

doch so zbraňami a strelivom. 
„V poslednom čase sa zvýšil pre-
daj krátkych obranných zbraní,“ 
potvrdzuje pre HN majiteľ ar-
myshopu v bratislavskej Petržal-
ke Jozef Vránsky. 

Aké sú dôvody „vyzbrojovania“? 
Sociologička Sylvia Porubänová 
vysvetľuje, že ľudia sú dennoden-
ne masírovaní správami o ohroze-
ní vlastnej bezpečnosti či svojho 

majetku. „Už dokonca zazname-
návame väčší nárast návštev psy-
chiatrov, pretože ľudia majú strach 
z imigrantov,“ vysvetľuje.

Prebudené pudy?
Podľa jej slov však človek v sebe 
musí mať istý „základ“, aby sa pre 
výcvik rozhodol. Utečenci alebo 
vojna sú už potom len zámienkou 
na urobenie niečoho, po čom člo-

vek aj tak celý čas túžil. O získa-
nie zručností pri ovládaní zbrane 
už podľa inštruktorov nemajú zá-
ujem len muži, čoraz viac výcvi-
kové akadémie navštevujú aj celé 
rodiny s deťmi. Porubänová tvrdí, 
že strelecký výcvik môže rodina 
dokonca často vnímať aj ako spo-
ločnú stmeľujúcu aktivitu. 

Viac na strane 5, Slováci...

Peter Kapitán 
peter.kapitan@mafraslovakia.sk

Alexandria – Egypťania včera začali 
hlasovať v dlhoočakávaných parlament-
ných voľbách. Tie majú byť „bodkou“ za 
demokratizačným procesom v tejto se-
veroafrickej krajine. Kritici a politickí 
oponenti však tvrdia, že toto smerovanie 
je narušované represiami zo strany štá-
tu. Egypt je bez parlamentu od júna 
2012. Súd vtedy rozpustil demokraticky 
zvolenú snemovňu, v ktorej malo väčši-
nu Moslimské bratstvo. A tým sa prak-
ticky zrušil hlavný úspech povstania z ro-
ku 2011. Vtedy bol v rámci takzvanej 
arabskej jari zvrhnutý prezident Husní 
Mubárak. Na snímke sú miestne voličky 
v Alexandrii spolu s vojakmi a políciou – 
hlasovanie totiž sprevádzajú prísne bez-
pečnostné opatrenia. (TASR, RED)
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POTRAVINÁRSTVO

Bratislavská kaviareň:  
zachraňujeme cícerovú
Bratislava – Cícerová nátierka 
v črievku s dvoma chlebíkmi 
za dve eurá. Takto po novom 
láka jedálny lístok kaviarní 
Foxford svojich zákazníkov. 
Bratislavská hipsterská sieť sa 
rozhodla zaradiť nátierku do 
svojej ponuky zo solidarity k jej 
výrobcovi. „Ponuku zatiaľ plá-
nujeme mať na týždeň, možno 
potiahneme aj dlhšie,“ hovorí 
Michal Meško, šéf kníhkupec-
tiev Martinus, pod ktorú ka-
viarne patria. Cícerová nátier-
ka od firmy Lunter totiž čelila 
krivému obvineniu, že nakazila 

konzumenta. Testy však uká-
zali, že nie je zdraviu škodli-
vá, no banskobystrickej firme 
sa výrazne prepadol predaj. 
Foxford sa pridal k verejným 
akciám, ktoré sa snažia Lun-
terovi a jeho bystrickej spoloč-
nosti pomôcť. Na Facebooku sa 
k výzve na kúpu nátierky pri-
dalo už 16-tisíc ľudí. „Veľmi si 
vážime záujem ľudí a spontán-
ne akcie, ktoré organizujú,“ ho-
vorí majiteľ spoločnosti Lunter 
Ján Lunter.  (TJ)

Viac na strane 10, Cícer...

REGULÁCIA EÚ

Hrozia nám vyššie účty za 
energie. Podľa vzoru Poliakov 
Bratislava – Drahšia elektrina, 
drahší plyn. Slovákom môže hro-
ziť stúpanie cien energií. Zníže-
nie cien plynu je pritom súčasťou 
vládneho sociálneho balíčka. Škrt 
cez rozpočet mu môže spraviť naj-
novší verdikt Súdneho dvora EÚ 
voči Poľsku. Ten rozhodol, že ploš-
ná regulácia cien zemného plynu 
u našich susedov narúša voľnú 
súťaž na trhu, a teda je v rozpore 
s európskym právom. Slovenská 
regulácia je pritom podľa odborní-
kov veľmi podobná ako tá poľská. 
Plošná a časovo neobmedzená. 

V Bruseli sa tak zrodil prece-
dens. „Ak mal súd za to, že poľské 
nastavenia nie sú správne a iné 
štáty by mali obdobné regulácie, je 
predpoklad, že by bol postup rov-
naký,“ vysvetľuje partner advokát-
skej kancelárie Maple & Fish Vi-
liam Karas. Ak by štát prestal určo-
vať strop cien energií, mohli by sme 
do vreciek načrieť hlbšie než zvy-
čajne, avizuje šéfredaktorka portá-
lu energia.sk Lenka Ferenčáková. 
Nič však nie je čierno-biele.  (VAN)

Viac na strane 3, Za energie... 
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Slovenská regulácia 
je veľmi podobná 
ako poľská. Plošná 
a časovo 
neobmedzená.

PODNIKANIE  15 a 16

SN
ÍM

KA
: R

EU
TE

RS

RÁD, AKO SI EŠTE 
VIAC ZNÍŽITE DANE! DANE

www.hnonline.sk
vydáva MAFRA Slovakia, a. s. 
pondelok  19. októbra 2015, číslo 200, **

Slováci kupujú zbrane vo veľkom.
Lebo sa boja utečencov a vojny 

každý piatok
V Hospodárskych novinách

program

HNmagazin_PROMO vseobecne_2602.indd   2 26. 2. 2016   10:12:00



Súťaž Podnikateľka Slovenska založila Slovak Business Agency 
pred šestnástimi rokmi - v roku 1999.

Cieľom súťaže je vyzdvihnúť podnikateľské úspechy nielen začínajúcich podnikateliek, ale 
aj tých, ktorých spoločnosť je pevne etablovaná na trhu. 
Do súťaže boli prihlásené podnikateľky, ktoré sú na trhu aktívne aspoň jeden rok. Prihlásené 
dámy posudzovala hodnotiaca komisia, ktorá rozhodla o víťazkách v troch kategóriách: 
Vynikajúca podnikateľka, Začínajúca podnikateľka a Úspešná živnostníčka. 
Okrem týchto kategórií bude ešte jedna dáma ocenená titulom Podnikateľka Slovenska 
2015.

Zakladatelia 
Slovak Business 
Agency

Viac ako biznis

Môj život 
v korporácii

vtipné glosy 
z prostredia 
veľkých 	 riem

Dnes si preberieme: 

HELPDESK
Príručný slovník krysy korporátnej 

Nikto netuší, ako slovo helpdesk vzniklo. No na-
opak, množstvo ľudí má úplne jasno v tom, čo 
tento pojem znamená v korporátnych podmien-
kach. Pričom ich názory sa diametrálne odlišujú. 

Prekvapivo ten najkorektnejší, najvýstižnejší a najvecnejší 
výklad slova helpdesk poskytuje translate.google.com – po-
mocná lavica. A nie je to jediný prípad, keď zdanlivo neživý 
prekladač prenikol ku koreňu veci.

Omyl na úvod
Pri vstupných inštrukciách do korporácie sa dozviete mno-
ho nezmyslov. No pri opísaní služby helpdesk (IT podpora 
korporácie) býva pravdivé len jedno slovo. Zhodou okol-
ností helpdesk. Zistíte to skôr či neskôr na vlastnej koži. 
Hneď ako vám prestane fungo-
vať prístup na internet či počí-
tač zhasne kompletne.

Podľa vstupných inštrukcií ne-
treba strácať čas a treba sa 
okamžite obrátiť na profíkov. 
Inými slovami poslať žiadosť 
(request) na helpdesk. Pretože 
práve tam vedia, ako strácať čas. 
A to bez ohľadu na to, akou for-
mou IT podpory sa korporácia rozhodla svojich zamestnan-
cov potrestať.

Vzdialený prístup
Niektoré nadnárodné spoločnosti, tie menej šťastné, si 
totiž helpdesk umiestnili do jednej krajiny. Nezriedkavo do 
kultúrne blízkej krajiny – Indie. Iné, porovnateľne nešťast-

né, majú oddelenie v rámci centrály fi rmy v každej krajine. 
Jeho osadenstvo je však niekedy kultúrne ďalej ako tá India.
Posledná skupina korporácií sa rozhodla skombinovať 
nevýhody oboch riešení. A čo je dôležité, pridať jednu 
navyše.

Vo všetkých troch prípadoch totiž ítečkári z helpdesku pri 
vybavovaní requestu používajú takzvaný vzdialený prístup. 
Len v treťom – kombinovanom – prípade nie je prístup len 
vzdialený, ale i kompetenčne nejasný, a teda ešte vzdiale-
nejší. Pretože pre domáce a zahraničné oddelenie Pomocnej 
dosky kompetenčná nejasnosť predstavuje tenisový kurt. 
Vaša požiadavka loptičku.

Mimochodom, v tomto smere sa IT oddelenia vôbec ne-
vymykajú z korporátnych zákonitostí. Keď sa o pracovné 

povinnosti delia dve oddelenia, 
dochádza k takzvanému tí druhí 
refl exu. Teda ani jedno oddelenie 
presne netuší svoje povinnosti, 
ale presne vie, čo majú robiť tí 
druhí.

V sieti
Ak vám teda prestal fungovať po-
čítač a uviazli ste v podobe žia-

dosti na helpdesku, netreba podliehať zlej nálade. Zemetra-
senia, záplavy a IT podpora sú súčasťou života, nikto sa im 
nedokáže vyhnúť. A keď budete čítať paranoidné správy 
o korporáciách, ktoré vládnu svetu, uvedomte si, akú ka-
tastrofu by to pre planétu predstavovalo. Svetovláda nikdy 
nevyrastie cez telefón. Helpdesk predstavuje poistku, že 
svet je v bezpečí.

”Korporácie ovládajú svet,” 
môže povedať len človek, ktorý 

v korporácii nikdy nepracoval. Pretože 
inak by žasol, že korporácie vôbec 

dokážu ovládať samy seba. 
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Ako je to naozaj

biznismeni, 
ako ich 
nepoznáte

Andrej Glatz 
Nemám rád dovolenku 
pri vode

ZOZNÁMENIE
Dana: Manžela som spoznala ako jazdca na koni...
Andrej: ... ako bufetára. Mal som totiž v  Slávii, kde som 
jazdieval na koni, otvorený aj bufet, do ktorého Danka pri-
šla.
Dana: Prišli sme tam s priateľmi a ja som čítala časopis, kto-
rý bol položený na stole. Písali v ňom o nejakom jazdcovi, 
ktorý vyhral majstrovstvá Československa. Keď som ho za-
zrela, ten mladý muž z fotografi e stál predo mnou. A odvte-
dy sme spolu. Spolupracovali. Šesť dní po tom, čo v  roku 
1976 nastúpil do telovýchovnej jednoty Slávie STU, som tam 
nastúpila tiež. Po revolúcii som mala fi rmu na mzdy a perso-
nalistiku, a tomu istému som sa potom venovala aj v Merce-
dese až do roku 2007.  

KONE A KONÍČKY
Andrej: Kone boli vždy mojou vášňou, 35 rokov som aktív-
ne pretekal v parkúre. Manželka ma sprevádzala na väčšinu 
turnajov aj sústredení.
Dana: Nič iné mi nezostalo, pretože ešte keď sme spolu len 
chodili, vyhlásil, že skákať neprestane. Ale rýchlo som si 
zvykla. Som pasívna koníčkarka – aj som sa niekoľkokrát 
učila jazdiť...
Andrej: ... vravel som ti, že máš talent...
Dana: ... ale nenaučila som sa to. Raz sa stalo, že sa podo 
mnou splašil kôň, ale to som ešte nevedela, ako ho zastaviť. 
Vtedy som sa zľakla a už som to neprekonala. Ale koní ako 
takých sa nebojím. 

ON ŠÉFUJE SLOVENSKÉMU MERCEDESU 
A PATRÍ K ZNÁMYM TVÁRAM BIZNISU. 
ONA SA DRŽÍ V ÚZADÍ, NO PRE FIRMU 
DESAŤROČIA PRACOVALA. MANŽELIA 
GLATZOVCI PRE HN MAGAZÍN PREZRADILI, 
V ČOM SA POČAS 40-ROČNÉHO 
MANŽELSTVA ZHODLI. A NA ČO MAJÚ, 
NAOPAK, INÝ POHĽAD.
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Andrej Glatz
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bra-
tislave. Od roku 1990 stojí na čele Mercedes-
-Benz Slovensko. Dlhoročný súťažný jazdec dnes 
organizuje prestížne parkúrové súťaže.

Exkluzívne rozhovory 
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Potrebujem si nájsť priateľku. Mu-
sím niekde vydolovať trochu času 
navyše. Koľko času vyžaduje žena 
za týždeň? Azda desať hodín? Je to 

určité minimum? Ja neviem. Len máločo 
vystihne Elona Muska, najvýraznejšieho 
vizionára súčasného sveta, lepšie ako prá-
ve táto jeho úvaha. Takto premýšľal nahlas 
pred novinárom, ktorý o ňom písal knihu, 
a ich rozhovor sa odohral krátko po tom, 
čo sa rozišiel so svojou druhou manželkou. 
Hľadanie niečoho takého osobného, ako 
je životná partnerka, poňal ako logistický 
problém, na ktorý je potrebné sa v určitom 
čase zamerať a jeho riešeniu vyhradiť daný počet hodín.
Možno je zvláštne začať rozprávanie o človeku, ktorý je naj-
viac fascinujúcim vynálezcom súčasnosti, opisovaním jeho 
neobratnosti vo vzťahu k ženám. Tá historka, ktorú zazna-
menal americký novinár Ashlee Vance v knihe Elon Musk, 
však vtipne poukazuje na to, že keď má človek niekde o 
jedno až tri kolieska navyše, zákonite mu inde chýbajú. Šty-

ridsaťštyriročný inžinier Musk je až učeb-
nicový príklad osobitného jedinca schop-
ného zachrániť ľudstvo a vyriešiť aj ten 
najzložitejší technický problém napríklad 
v kozmonautike, ale natoľko odpojeného 
od bežných ľudských situácií, že v citovom 
vzťahu je až neandertálsky bezradný. To sa, 
našťastie, väčšiny ľudí nikdy nebude týkať. 
Naopak, ak sa Muskovi podarí niečím do-
tknúť života bežného obyvateľa planéty, 
bude to mať pôvod v tej schopnejšej časti 
jeho mozgu.

Trikrát génius
Elon Musk je výnimočný v tom, že exceluje hneď v troch od-
boroch: v kozmonautike, v solárnej energii a v elektrických 
autách. Každý, kto zatiaľ v niečom uspel vo svetovom me-
radle, bol špičkový v jednom sektore. Len Stevovi Jobsovi, 
zakladateľovi fi rmy Apple, sa podarilo úplne zmeniť trh v 
dvoch oddelených odboroch – keď v rovnaký rok priniesol 
na trh počítač Apple a zároveň jeho štúdio Pixar uviedlo pre-

VYMÝŠĽA ELEKTRICKÉ AUTÁ, RAKETY DO VESMÍRU A SLNEČNÉ BATÉRIE. 
TENTO ROK BUDE JEHO. PATRÍ MEDZI ŠTYRIDSAŤ NAJBOHATŠÍCH ĽUDÍ 
V AMERIKE. LEN S JEDNÝM SI NEVIE RADY – SO SVOJIMI ŽENAMI.

Asociálny 
génius
Toto bude rok Elona Muska

”Časopis Motor Trend 
Teslu v roku 2012 vyhlásil 
za auto roka; bolo to 
prvýkrát v histórii tohto 
prestížneho magazínu, 
keď sa na ňom všetci 
porotcovia zhodli 
jednohlasne. 
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Egypt hlasuje 
o parlamente. 
Nemá ho 
od roku 2012

Slováci kupujú zbrane vo veľkom.
Lebo sa boja utečencov a vojny 
PREDAJ ZBRANÍ l Záujem o kurzy, ktoré majú človeka naučiť správne narábať s pištoľou, u nás takisto raketovo vzrástol. 

Bratislava – Ako by ste reagovali 
na pocit, že ste v ohrození? Ukryli 
by ste sa alebo možno volali polí-
ciu. Najnovší trend však ukazuje, 
že už aj na Slovensku svoju bez-
pečnosť zaisťujeme veľmi radi-
kálne. Zbraňami. „Oproti minu-

lému roku sme zaznamenali až 
220-percentný nárast ľudí, ktorí sa 
zúčastňujú na prípravnom kurze 
pred získaním zbrojného preuka-
zu,“ hovorí Gabriel Trojčák, hlavný 
inštruktor Tactical Combat Acade-
my, firmy, ktorá okrem iného or-
ganizuje aj výcvik narábania so 
zbraňou. Zvýšený záujem potvr-
dzuje aj inštruktor RDA Academy 
Tibor Kubica. Tvrdí dokonca, že 

len s ťažkosťami zvládajú nápor 
záujemcov a do budúcnosti roz-
mýšľa nad tým, že kapacitu svojej 
akadémie zvýši.

Nárast hlásia aj obchody
Inštruktori sa pritom zhodujú na 
tom, že za zvýšeným záujmom sú 
vojna na východe Ukrajiny a ak-
tuálna utečenecká kríza. Obavy 
Slovákov pritom cítiť aj v obcho-

doch so zbraňami a strelivom. 
„V poslednom čase sa zvýšil pre-
daj krátkych obranných zbraní,“ 
potvrdzuje pre HN majiteľ ar-
myshopu v bratislavskej Petržal-
ke Jozef Vránsky. 

Aké sú dôvody „vyzbrojovania“? 
Sociologička Sylvia Porubänová 
vysvetľuje, že ľudia sú dennoden-
ne masírovaní správami o ohroze-
ní vlastnej bezpečnosti či svojho 

majetku. „Už dokonca zazname-
návame väčší nárast návštev psy-
chiatrov, pretože ľudia majú strach 
z imigrantov,“ vysvetľuje.

Prebudené pudy?
Podľa jej slov však človek v sebe 
musí mať istý „základ“, aby sa pre 
výcvik rozhodol. Utečenci alebo 
vojna sú už potom len zámienkou 
na urobenie niečoho, po čom člo-

vek aj tak celý čas túžil. O získa-
nie zručností pri ovládaní zbrane 
už podľa inštruktorov nemajú zá-
ujem len muži, čoraz viac výcvi-
kové akadémie navštevujú aj celé 
rodiny s deťmi. Porubänová tvrdí, 
že strelecký výcvik môže rodina 
dokonca často vnímať aj ako spo-
ločnú stmeľujúcu aktivitu. 

Viac na strane 5, Slováci...

Peter Kapitán 
peter.kapitan@mafraslovakia.sk

Alexandria – Egypťania včera začali 
hlasovať v dlhoočakávaných parlament-
ných voľbách. Tie majú byť „bodkou“ za 
demokratizačným procesom v tejto se-
veroafrickej krajine. Kritici a politickí 
oponenti však tvrdia, že toto smerovanie 
je narušované represiami zo strany štá-
tu. Egypt je bez parlamentu od júna 
2012. Súd vtedy rozpustil demokraticky 
zvolenú snemovňu, v ktorej malo väčši-
nu Moslimské bratstvo. A tým sa prak-
ticky zrušil hlavný úspech povstania z ro-
ku 2011. Vtedy bol v rámci takzvanej 
arabskej jari zvrhnutý prezident Husní 
Mubárak. Na snímke sú miestne voličky 
v Alexandrii spolu s vojakmi a políciou – 
hlasovanie totiž sprevádzajú prísne bez-
pečnostné opatrenia. (TASR, RED)
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Bratislavská kaviareň:  
zachraňujeme cícerovú
Bratislava – Cícerová nátierka 
v črievku s dvoma chlebíkmi 
za dve eurá. Takto po novom 
láka jedálny lístok kaviarní 
Foxford svojich zákazníkov. 
Bratislavská hipsterská sieť sa 
rozhodla zaradiť nátierku do 
svojej ponuky zo solidarity k jej 
výrobcovi. „Ponuku zatiaľ plá-
nujeme mať na týždeň, možno 
potiahneme aj dlhšie,“ hovorí 
Michal Meško, šéf kníhkupec-
tiev Martinus, pod ktorú ka-
viarne patria. Cícerová nátier-
ka od firmy Lunter totiž čelila 
krivému obvineniu, že nakazila 

konzumenta. Testy však uká-
zali, že nie je zdraviu škodli-
vá, no banskobystrickej firme 
sa výrazne prepadol predaj. 
Foxford sa pridal k verejným 
akciám, ktoré sa snažia Lun-
terovi a jeho bystrickej spoloč-
nosti pomôcť. Na Facebooku sa 
k výzve na kúpu nátierky pri-
dalo už 16-tisíc ľudí. „Veľmi si 
vážime záujem ľudí a spontán-
ne akcie, ktoré organizujú,“ ho-
vorí majiteľ spoločnosti Lunter 
Ján Lunter.  (TJ)

Viac na strane 10, Cícer...

REGULÁCIA EÚ

Hrozia nám vyššie účty za 
energie. Podľa vzoru Poliakov 
Bratislava – Drahšia elektrina, 
drahší plyn. Slovákom môže hro-
ziť stúpanie cien energií. Zníže-
nie cien plynu je pritom súčasťou 
vládneho sociálneho balíčka. Škrt 
cez rozpočet mu môže spraviť naj-
novší verdikt Súdneho dvora EÚ 
voči Poľsku. Ten rozhodol, že ploš-
ná regulácia cien zemného plynu 
u našich susedov narúša voľnú 
súťaž na trhu, a teda je v rozpore 
s európskym právom. Slovenská 
regulácia je pritom podľa odborní-
kov veľmi podobná ako tá poľská. 
Plošná a časovo neobmedzená. 

V Bruseli sa tak zrodil prece-
dens. „Ak mal súd za to, že poľské 
nastavenia nie sú správne a iné 
štáty by mali obdobné regulácie, je 
predpoklad, že by bol postup rov-
naký,“ vysvetľuje partner advokát-
skej kancelárie Maple & Fish Vi-
liam Karas. Ak by štát prestal určo-
vať strop cien energií, mohli by sme 
do vreciek načrieť hlbšie než zvy-
čajne, avizuje šéfredaktorka portá-
lu energia.sk Lenka Ferenčáková. 
Nič však nie je čierno-biele.  (VAN)

Viac na strane 3, Za energie... 
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Slovenská regulácia 
je veľmi podobná 
ako poľská. Plošná 
a časovo 
neobmedzená.
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Myšlienka otvoriť si vlastnú kaviareň vznikla po príchode z  Kanady, kde Lenka 
Babinová pracovala ako barista v lokálnej kaviarni. Na Slovensku jej chýbala kaviareň 
s osobitou atmosférou, a tak zúročila roky štúdia cestovného ruchu a  ponúkla 
Prešovu možnosť vychutnať si dobrú kávu v spojení s knihou trochu inak. To je práve 
to, čo sa snaží priniesť Prešovčanom - rozšíriť ich obzory.

Kaviareň Libresso Books & Coffee je špecifická skĺbením príjemného priestoru, 
širokej ponuky kávy pripravovanej školeným baristom a nekonečným svetom kníh. 
Vytvára útulnú atmosféru a poskytuje zákazníkom oddych od každodenných starostí.

Ponúka produkty od lokálnych dodávateľov, osobitý prístup k  zákazníkovi, 
organizuje projekty zamerané na rozvoj vzdelanosti a zúčastňuje sa na kultúrnych 
a spoločenských akciách aj mimo kaviarne formou trhov či dobročinných akcií.

Motiváciou v  podnikaní je pre Lenku možnosť samostatného rozhodovania, 
spokojnosť zákazníkov a vytváranie nových hodnôt. V podnikaní nachádza najväčšiu 
podporu v kruhu rodiny a priateľov, ktorí sú jej ochotní pomôcť v každej situácii.

V  budúcnosti by rada rozšírila pole pôsobnosti v  oblasti pohostinských služieb 
a cestovného ruchu. Jej najväčšou víziou je mať stálych a spokojných zákazníkov 
a rozbehnúť podobný koncept aj v iných mestách na Slovensku.

„Garancia kvality, jedinečnosť a láskavý prístup ku každému zákazníkovi.“

LENKA BABINOVÁ
Libresso Books & Coffee

www.facebook.com/libressopresov



ALO diamonds
DIAMANTOVÝ ŠPERK – OSLNIVÝ SYMBOL VEČNEJ LÁSKY, NADČASOVEJ KRÁSY A TRVALEJ HODNOTY

BRATISLAVA – EUROVEA, AVION / KOŠICE – HILTON / PRAHA / BRNO / OSTRAVA / MIAMI / HOUSTON / HONGKONG WWW.ALO.SK

diamondsdiamonds
Klenotnícky ateliér ALO diamonds s 20-ročnou tradíciou navrhuje a vyrába originálne šperky zdobené diamantmi najvyššej kvality, rovnako ako všetkými druhmi fareb-
ných drahokamov, polodrahokamov aj perál. Tieto malé umelecké diela sú výnimočné nadčasovým dizajnom a špičkovým ručným spracovaním. Samozrejmosťou 

je doživotný servis, záruka na vypadnutie kameňa aj certifikát overujúci pravosť a pôvod kameňa nezávislým súdnym znalcom. 

zľava:
Prsteň ALO 
Eminence of Dream,
ružové 18kt zlato,
12 diamantov,
turmalín; 
Prsteň ALO 
Concepcion,
ružové 14kt zlato,
92 diamantov,
ametyst;
Prsteň ALO 
Shining Flower,
ružové 18kt zlato,
4 diamanty,
perleť;
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Ľudovoumelecká keramická dielňa Majolika pôsobí na slovenskom trhu od roku 
1989. Postupný nárast počtu objednávok priniesol otázku rozširovania výroby. Renáta 
Hermysová sa ju rozhodla vyriešiť zodpovedným spôsobom a ako živnostníčka začala 
majoliku produkovať v chránenej dielni. Ako sama tvrdí, nikdy nepripisovala dôraz 
tomu, či je človek zdravý alebo má zdravotný problém. 

V súčasnosti firma na trvalý pracovný pomer zamestnáva 10 pracovníkov, z toho je 
zdravotne hendikepovaných 6. Vyrába viac ako 200 druhov výrobkov a produkcia je 
zameraná najmä na tradičné dekory a tvary, čím je zachované kultúrne dedičstvo 
tohto regiónu. Štatút chránenej dielne získali v roku 2011.

Spoločnosť vyrába farebnú, modrú, zelenú a habánsku majoliku. Pred niekoľkými 
rokmi výrobu rozšírili aj na modernú keramiku. Okrem tradičných výrobkov vyrábajú 
rôzne reklamné predmety podľa požiadavky zákazníka, výrobky s venovaním a výrobky 
na zákazku klienta. Počas výroby spoločnosť získala „Certifikát o nezávadnosti 
výrobkov” a Osvedčenie o zápise ochrannej známky „Slovenská ľudová majolika“ 
vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Najväčšou motiváciou Renáty Hermysovej je pomáhať hendikepovaným ľudom, aby 
sa vedeli zaradiť do spoločnosti a zároveň získali pracovné aj sociálne návyky.

V súčasnosti má spoločnosť Majolika otvorenú predajňu v Bratislave v Infocentre a 
sezónny stánok v Podhájskej a na Pieninách. Výrobky sa predávajú na internete a 
na rôznych trhoch.

„Záleží mi na zachovaní výroby keramiky. Pre mňa je dielňa ako moje dieťa.“

RENÁTA HERMYSOVÁ

www.majolika-r.sk





Spoločnosť Logopédia s.r.o., založená v  roku 2007, poskytuje zdravotné služby 
v oblasti klinickej logopédie deťom a dospelým s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, a to formou niekoľkých ambulancií klinickej logopédie a formou 
každodennej logopedickej škôlky pre deti. Zároveň vzdeláva odborníkov v tejto 
oblasti formou certifikovaných kurzov a konferencií.
 
V roku 2005 prebrala Zuzana Jandová “všeobecnú” ambulanciu klinickej logopédie 
po odchádzajúcej klinickej logopedičke. Vybudovať centrum, kde by sa poskytovali 
komplexné služby z  kooperujúcich medicínskych oblastí, a to klinická logopédia, 
klinická psychológia, zubné lekárstvo, fyzioterapia, bol jej dlhoročný sen. V roku 
2009 bolo založené Logopedické centrum a do dnešného dňa je jediné svojho druhu 
na Slovensku. 
 
Podľa Zuzaniných slov, narodenie v znamení Leva má za následok, že sa nevie 
uspokojiť s  každodennou, ale najmä dlhoročnou rutinou v práci. Preto založila 
spoločnosť bez akejkoľvek pomoci. V súčasnosti je vymenovaná ministrom 
zdravotníctva do funkcie krajského odborníka pre logopédiu v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. V budúcnosti by chcela takéto logopedické centrá a logopedické 
škôlky vybudovať nielen v Bratislave, odkiaľ pochádza, ale po celom Slovensku a v 
zahraničí, pretože veľa klientov zo zahraničia vyhľadáva jej služby. Úzko spolupracuje 
s odborníkmi z Talianska a vrámci tejto spolupráce vznikla myšlienka vybudovať 
podobné logopedické centrum aj v Miláne.

„Vízia spoločnosti musí mať v sebe vysoký potenciál efektivity, pravidelné 
obohacovanie praxe o nové a najaktuálnejšie poznatky, ktoré sú garanciou vysokej 
profesionality, avšak vysoká profesionalita vyplýva najmä zo spokojných a kvalitných 
zamestnancov.”

ZUZANA JANDOVÁ
Logopédia

www.logopedia.sk





Katarína Klinková je jednou z mála žien, živnostníčok v technológiách, ktoré sa 
snažia prispieť k rozvoju startup komunity a rastu počtu podnikateľov na Slovensku. 
Zaujíma sa o technológie, predaj, distribučné stratégie, mentoring a networking. 
Okrem úspešného projektu Staffino sa venuje rozvoju ľudí a mentoringu pri ich 
podnikaní. Na rôznych podujatiach už vystupovala ako mentor, spíker a motivátor. 

Medzi jej najväčšie pracovné úspechy patrí účasť na konferencii Týden Podnikání 
v Prahe ako hlavný spíker či reprezentácia Slovenska pred americkými investormi 
počas V4. Niekoľko startupov si ju vybralo ako mentorku na rôzne aktivity, pretože 
jej silnou stránkou je schopnosť dodať ľuďom odvahu a poradiť ako viesť svoj biznis. 
Snaží sa inšpirovať ľudí, aby nasledovali svoje sny a nebáli sa snívať vo veľkom.

Aktívna je aj v oblasti podpory podnikania žien. Dva roky po sebe bola zaradená 
magazínom Forbes medzi 30 najtalentovanejších Slovákov.

Podnikať začala pretože verila, že jej vlastné schopnosti a vedomosti vie takto 
najefektívnejšie zúročiť. Pre toto odvetie sa rozhodla preto, že technológie hýbu 
svetom a sledovať ich rýchly posun je fascinujúce. 

„Férovosť a dobrý úmysel. Pracovať tvrdšie ako všetci ostatní.”

KATARÍNA KLINKOVÁ

www.staffino.com





Vyštudovala potravinársku biochémiu a už počas rodičovských povinností aktívne 
pracovala s  firmou, ktorá vyrábala kojeneckú stravu. Tu prvýkrát nazrela do 
problematiky zdravej výživy.
Následne pracovala v obchodnej firme, kde počas 10 rokov zbierala informácie, 
skúsenosti a kontakty, ktoré neskôr v plnej miere využila pri vývoji výživových 
doplnkov.

Od roku 2002 vyvíja spoločnosť Kompava produkty pre športovcov, ktorých účelom 
je zabezpečiť všetky funkčné látky, ktoré nie sú schopní prijať bežnou stravou. V roku 
2007 bola sekcia športových výživových doplnkov rozšírená o sekciu farma doplnkov, 
ktoré preventívne podporujú zdravie nielen športovcov, ale každého človeka, ktorý 
sa o svoje zdravie zaujíma a stará. Produkty obsahujú v maximálnej miere prírodné 
zdroje surovín a sú vyvíjané tak, aby  nemali žiaden vedľajší efekt a zároveň boli 
funkčné.

Keď spoločnosť pred 14 rokmi vznikala, ľudia sa veľmi nezaujímali o zdravie. Doplnky 
výživy boli určené najmä pre športovcov, prevažne vrcholových, prípadne tých, ktorí 
si budovali „svalovú hmotu“. Dnes ľudia pokročili obrovským skokom vpred, chcú žiť 
zdravo. Strava, stres a negativita sú však faktory, ktoré ľudské zdravie ovplyvňujú.

Cieľom spoločnosti je preventívne ľudí viesť k zdravému životnému štýlu, podporovať 
ich snahu v  udržaní dobrého zdravia do neskorého veku, prevenciou pomáhať 
eliminovať negatívne dopady nesprávneho životného štýlu a zároveň pomáhať 
dosahovať skvelé športové výkony.

„Motivuje ma rýchla doba, ľudia okolo a životný štýl, ktorý sa aj vďaka nám neustále 
mení v  prospech človeka. Je nesmierne príjemné vidieť šťastných a zdravých 
ľudí, ktorým ste radou či doplnkom pomohli zorientovať sa v zdravej výžive. Každá 
prejavená vďačnosť vás ženie vpred a dodáva pocit užitočnosti vašej práce.”

ŽELMÍRA KOMORECHOVÁ
Kompava

www.kompava.sk





Módny salón DAMA ponúka výrobu, predaj a požičanie dámskych, pánskych a 
detských šiat. Živnostníčka Mária Mačová poskytuje aj šitie modelov na mieru s 
prioritnou orientáciou na  dámy, moletky.

Mária sa tiež venuje šitiu bytových doplnkov, ale aj šitiu pre reštaurácie a hotely a 
šitiu dekorácií. Počas 9 rokov zorganizovala 10 módnych charitatívnych prehliadok, 
v ktorých aj sama predvádzala modely. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu 
v regióne sa okrem šitia venuje aj oprave a úprave odevov. K výrobe šiat sa neskôr 
pridala aj výroba motýlikov a kravát ako aj predaj množstva zaujímavých látok.

V mladosti  sa medzi rovesníkmi často stretávala s názorom, že silnejšie dievčatá 
nemôžu byť modelkami alebo pekne sa obliekať. Verila tomu, že nielen štíhle 
modelky si zaslúžia obdiv, ale aj moletky môžu byť krásne dušou aj telom. 

Keďže sama nemala najľahšie detstvo, rozhodla sa organizovať charitatívne módne 
prehliadky, z ktorých výťažok ide na pomoc ľuďom v núdzi. Jubilejný, už 10. ročník 
charitatívnej prehliadky bol určený pre týrané ženy v Prešovskom zariadení MYMAMI.

Mária je šťastná matka dvoch detí, práca ju napĺňa a pomocou nej inšpirovala už 
viacero ľudí. 

„Keby som mala postaviť niečo na prvé miesto, postavila by som všetko. Rodinu, 
prácu, pomoc ľudom. Milujem to všetko rovnako.“ 

MÁRIA MAČOVÁ

Facebook: Módny salón DAMA





K názvu značky Cyprianus inšpiroval Ľubicu Mačugovú kraj, v  ktorom 
pôsobil  mních,  ľudový liečiteľ, zberateľ, vzdelanec, fráter Cyprian. Bol výnimočný 
najmä v oblasti medicíny, farmácie, alchýmie a botaniky. 

Prvé výrobky boli voňavé bylinkové mydlá. Neostalo však len pri nich, pribudli nové 
výrobky, wellnes produkty, kozmetické krémy, peelingy, regeneračné oleje, šampóny 
a luxusnejšia rada pod značkou Hallen Mollen.

Vznikli dva smery formovania projektu – wellness a  spolupráca, napríklad s 
hotelovou sieťou a druhý smer, otvorenie vlastných predajní Cyprianus. Sortiment 
prírodnej kozmetiky sa rozšíril o hand made výrobky z polodrahokamov, náramky 
a náhrdelníky, z ktorých sú mnohé autorsky jedinečné šperky.

Cyprianus sa stal členom Slovenskej franchisingovej asociácie a v súčasnosti značka 
vstupuje do obchodných centier.

Ľubica organizuje akcie pre školy, kde sa zábavnou formou deti zoznamujú s výrobou 
a samé si niektoré produkty môžu vyrobiť. Cieľom je, aby bol biznis udržateľný, aby 
ním dokázali ľudí inšpirovať a aby naďalej budovali značku Hallen Mollen a Cyprianus.

„Som hrdá na svojich zamestnancov – ženy, ktoré sú aj napriek hendikepu alebo 
vyššiemu veku obdivuhodné pre svoju chuť do práce, nadšenie a oduševnenosť. Bez 
nich by sa táto tŕnistá cesta s krásnym výsledkom nedala uskutočniť.“

ĽUBICA MAČUGOVÁ
Cyprianus

www.cyprianus.sk





Do firmy prišla ako súčasť poradenskej spoločnosti. V  tom čase bol Kovotvar pár 
krokov pred krachom. Preto sa rozhodla, už ako predsedníčka družstva, že Kovotvar 
skúsi zachrániť sama, nakoľko je to firma s  tradíciou vyše 60 rokov a unikátnou 
výrobou záhradného sortimentu, ktorý nikto iný v Európe neprodukuje.

Predmetom podnikania Marcely Tokošovej je predovšetkým strojárska výroba. 
Kovotvar prevádzkuje povrchovú úpravu, žiarové zinkovanie a je výhradným výrobcom 
vlakových signalizačných zariadení. Marcela dohliada na chod celej firmy od nákupu 
materiálu, cez výrobu, financie až po personálne zabezpečenie.

Dnes vyvážajú svoje výrobky do celej Európy, do Ameriky, Austrálie, dokonca na Maltu 
a do Japonska. Pýšiť sa môžu puncom dodávateľa do obchodu princa Charlesa 
v Buckinghamskom paláci.

V súčastnosti obnovujú strojový park, nakupujú nové technológie a počet dodávateľov 
stále narastá. Kovotvar má stabilnú základňu zamestnancov, približne 100 ľudí.

Na Marcele je obdivuhodné, že na úplnom začiatku stála sama. Nikto nechcel veriť, 
že by sa záchrana Kovotvaru mohla ešte podariť. Napriek tomu dokázala Kovotvar 
reštrukturalizovať pred plánovaným termínom, vyrovnať všetky záväzky a dostať 
spoločnosť, ktorá zamestnáva stovku ľudí, späť do čiernych čísel. 

Motivácia pre ňu je, ak vidí, že daný cieľ sa začína pomaličky plniť. Ako sama vraví, 
nie vždy sa dá všetko naraz, no stačí čo i  len náznak zlepšenia, a  ten je pre ňu 
hnacím motorom. 

„Mojím životným krédom je: Ak chcete iným svietiť, sám musíte žiariť.“

MARCELA TOKOŠOVÁ 
Kovotvar

www.kovotvarvd.sk





Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je umelecká cukrárska výroba. 
Tvrdovski s.r.o. vyrába luxusné hand made cukrárske výrobky na báze tradičných 
receptúr s vlastným návrhom dizajnu každého produktu. Ivana Tvrdovská používa vo 
výrobkoch výhradne základné suroviny, pričom celé portfólio surovín vytvára tak, aby 
postupne všetky ich zdroje boli lokálne, resp. z komunity, v ktorej podniká. Produkty 
neobsahujú žiadne polotovary ani chemické aditíva.

S manželom si prenajali starú budovu a svojpomocne ju rekonštruovali tak, aby 
sa aspoň v jednej časti dala zriadiť prevádzka na výrobu cukrárskych výrobkov. V 
tom čase robili i výberové konanie, budovali výrobné layouty, doťahovali legislatívne 
požiadavky a starali sa o dvoch synov. Zamestnancov si vybrali z dediny kde žijú a v 
tom vidia i veľkú výhodu. Podľa Ivaniných slov tvoria jednu veľkú rodinu.

Za rozhodnutím o zriadenie firmy na výrobu exkluzívnych delikates stálo najmä to, že 
na slovenskom trhu je vysoký dopyt po sladkom gastrodizajne. Doposiaľ cukrárska 
výroba fungovala viac menej pridružene k pekárskej výrobe, a preto Ivana siahla 
ďalej a vzormi jej boli najmä zahraničné cukrárne, napríklad v Budapešti, Viedni, 
Paríži a Moskve.

Umelecká cukrárska výroba je pre Ivanu remeslo, kde má každý produkt svoju dušu a 
príbeh. Akýkoľvek cukrársky produkt je prednostne určený na občasnú konzumáciu. 
Tomu prispôsobuje aj dizajn, ktorý nasycuje oči, ale najmä, dbá na prvotriednosť 
použitých surovín. 

„Mojou hlavnou a jedinou motiváciou je SLUŽBA.“

IVANA TVRDOVSKÁ 
Tvrdovski

www.tvrdovski.sk
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