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Ženy, ktorým
nechýbala odvaha

Nebáli sa zmeny. Svoju pôvodnú profesiu zavesili na
klinec. Vstúpili do neprebádaných vôd a urobili dobre.
Sú kormidelníkom na vlastnej lodi. Šťastné, spokojné
a rovnako úspešné. Ak nie viac.
Text: Michaela Krivdová
Foto: Katarína Kincelová, Lenka Imrichová
Vizáž: Petra Hurbanová, Viktória Kovácsová, Lucia Šenková
Produkcia: Petra Kalmanová

Od modelingu do kuchyne
Lucia Gažová

M

ôže to znieť akokoľvek odvážne, no táto mladá
žena s pôvabným úsmevom si plní sny
ako na bežiacom páse. Ten detský si
splnila na prahu dospelosti. Ako malé dievčatko totiž Lucia snívala o tom, že bude
Miss a niet sa čomu čudovať, že to vyšlo.
Vďaka modelingu spoznala veľa krajín
a kultúr, precestovala takmer celú Čínu
a mnoho sa naučila. Musela dospieť veľmi
rýchlo, za čo je dnes nesmierne vďačná.

a popri tom zvládala prácu marketingovej manažérky
v malej bratislavskej firme.
„Každý deň 8 hodín denne som do praxe
aplikovala všetko to, čo som sa naučila
v škole, čo ma bavilo, čo som milovala,“ spomína Lucia. Napriek tomu sa
vždy ponáhľala domov, aby si obliekla
zásteru. Jej vášňou sa stalo pečenie,
ktorému bola ochotná obetovať nielen
spánok, ale i vysnívanú prácu a stabilný príjem. Rozhodnutie sa nerodilo
ľahko. „Do práce som chodila unavená
a v kancelárii som potajomky plnila makrónky,“ smeje sa dnes úspešná cukrárka.

““
”

V kancelárii som
potajomky plnila
makrónky.

Domov do zástery
Ďalšou métou v jej živote bol marketing, ktorý
vyštudovala. Organizovala eventy, robila na tendroch
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Začiatky v panelákovej kuchyni
Doteraz nevie, kde nabrala odvahu dať výpoveď a ako úplný nováčik vhupnúť do gastro biznisu. Jej dočasným útočiskom sa stala paneláková
kuchyňa, kde nielen celé dni piekla, ale aj plánovala a zvažovala, či sa do podnikania pustiť. A to
rovno vo veľkom štýle. „Nemala som strach, mala
som priam paniku,“ priznáva Lucia, ktorá nikdy
nebola samostatný a priebojný typ človeka. O pár
mesiacov hrdo otvorila svoju vlastnú prevádzku!
Hoci od jej začiatkov ubehli len 3 roky, dnes má
svoju značku, cukrársku výrobu a na konte prvú
knihu plnú receptov.
Život sa ustálil
Napriek všetkým úspechom sa z nej nestala
šéfka, ale so svojimi kolegyňami každý deň pečie,
zdobí a ľúbi torty a koláčiky pre svojich zákazníkov. „Každú stredu k nám zavíta aj moja milovaná babička – zodpovedná vedúca v mojej firme.
Všetko skontroluje, pomôže a hlavne spríjemní
deň.“ Mladá podnikateľka, ktorá sa ňou stále
necíti, zásadné rozhodnutie svojho života neľutuje. „Môj život sa ustálil, aj keď to išlo pomalšie. Život s vorkoholičkou nie je vôbec ,sranda‘,“
usmeje sa.
Nebude to ľahké
Pomenili sa vzťahy, preriedili kamaráti, ale
všetko je, ako má byť. Lulu, ako jej všetci hovoria,
sa naučila rozdeliť svoj čas medzi prácu a súkromie, vzťah, kamarátov. Ale predovšetkým sa naučila, čo je šťastie. Málokedy sa vo výrobni cíti ako
v skutočnej práci. Je to miesto, kde je doma a kde
môže opäť raz robiť to, čo ju teší. A či by menila?
„Nie, nie a nie! Môj život sú tepláky, zástera,
pečenie a šťastné tváre mojich zákazníkov. Veľmi
by mi tento môj svet chýbal.“ Ak aj vy stojíte pred
rozhodnutím, či vykročiť iným smerom, možno
vám slová Lulu dodajú odvahu. „Strach je prirodzený a keby ste ho nemali, asi by to bolo zlé.
Pokora je veľmi dôležitá. A ak vám niekto povie,
že to bude ľahké, tak mu neverte. Nebude, ale
vy to zvládnete. Nenechajte sa odradiť prvými
malými či veľkými komplikáciami, zatnite zuby
a vydržte. Bude to stáť nakoniec za to, to vám
sľubujem!“
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Od kočíkov
k vlastnej značke
detského oblečenia
Miriam Šichmanová & Lenka
Garajová

S

nívali o všetkom, len nie o tom, že jedného dňa z nich
budú úspešné podnikateľky. Z dievčenských snov
o baletke či speváčke časom vyrástli a kým Miriam sa
po skončení školy venovala žurnalistike, Lenka sa k prvej
pracovnej pozícii ani nedostala.

Spoznali sa vďaka práci
Novinárske prostredie Miriam dalo veľa: „Okrem zaujímavých ľudí ma naučilo veľkej dávke empatie, disciplíne
a organizácii času.“ Pre introverta, akým je, to však nebolo
to pravé orechové. Vďaka kolegyni, s ktorou boli v rovnakom
čase tehotné, sa spoznala s Lenkou. A to im určilo nové smerovanie. „Predošlej práci, z ktorej som odišla hneď dvakrát,
ďakujem za tú súčasnú. Prvý bol odchod na materskú, počas
ktorého vznikol sen o detskej značke oblečenia.“ Pri kočíkovaní, niekde medzi Štrkovcom a Starým Mestom, zatúžili
vytvoriť niečo spoločne. Deti boli pre obe veľkou inšpiráciou
a keďže na trhu nebolo veľa pekného detského oblečenia,
povedali si, že ho vytvoria ony.
Žiadny biznis plán
„Neboli sme ani zďaleka dokonalé mamy, ktoré sa sústredia len na dieťa a varia mu každý deň. Kúsok egoizmu nás
hnal robiť aj niečo iné,“ usmejú sa. Hoci sa obe v tom čase
rozvádzali, strach nemali. Nehrozilo im takmer nič, keďže
boli na materskej dovolenke. Priznávajú však, že začiatky
boli ťažké. Zodpovednosť mali nielen za svoj zárobok, ale i za
spokojnosť zákazníka. V tom čase nemali žiadne skúsenosti,
budget, biznis plán, iba silnú túžbu robiť niečo, čo má zmysel. Neistota mala na svedomí Miriamin návrat do redakcie.
Po pár mesiacoch však pochopila, že to fungovať nebude.
Ten svet jej bol natoľko vzdialený, že sa rozhodla pre risk.
Odriekanie a priatelia
„Vedela som, že keď sa nášmu projektu neoddáme
naplno, nič sa samo neudeje,“ a tak z práce odišla. Natrvalo. Nikdy nekalkulovali a prakticky dodnes robia možno
nelogické a nerentabilné kroky. Skúsenosť je neprenosná.
Môžete prečítať množstvo kníh ako podnikať, no nie vždy

to musí fungovať. „Chce to veľa odriekania, mať
istotu vo svojich rozhodnutiach. Skvelých
priateľov, ktorí pomôžu pri budovaní vášho
sna. Dajú vám spätnú väzbu, trochu vás
skrotia, a naopak, dodajú krídla, keď
treba,“ dodávajú.

A čo im spoločné podnikanie prinieslo do
života? „Prestalo nám záležať na nás ako na
jednotlivcoch a viac sa zamýšľame nad
dôsledkami nášho konania. O priateľstvách
a nezištnej pomoci nehovoriac. Svoju
prácu neberieme ako povinnosť, ale spôsob realizácie,“ zhodnotí Lenka. Nadobro
prepadli dizajnu, farbám a tvoreniu kolekcií. A hoci to nikdy neštudovali, návrat
k pôvodnej profesii by brali ako krok späť. „Je
lepšie prísť o čas a investície, ako navždy ľutovať, že ste nedali šancu svojmu potenciálu. Dovoľte vašej
práci, aby sa z nej stala vášeň, vtedy to funguje.“

““

Je lepšie prísť
o čas a investície,
ako navždy
ľutovať.

Z práce vášeň
Lenke s Miriam sa sny plnia ďalej.
To, o čom nesmelo snívali, sa stalo skutočnosťou. Otvorili si showroom a dnes pracujú
v podnetnom priestore a spoločnosti, ktorej veci nie sú
ukradnuté.

”
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a manžel, ktorým mohla čas venovať iba cez víkendy.
„Keďže bol môj muž sochár, a pracovných príležitostí
bolo pomenej, prevzala som zodpovednosť za mladú
rodinu a naplno som sa venovala práci. A to si vyžiadalo
svoju daň: nemala som čas na domácnosť, o syna sa mi
starali cudzie ženy a vzťah s manželom ochladol. Rozviedli sme sa.“

Odložila licenciu
Na stole jej stála lukratívna ponuka a po turbulenciách
v súkromnom živote si uvedomila, že stačilo! „Pochopila som, že výchova dieťaťa je pre mňa dôležitejšia ako
práca od nevidím do nevidím,“ priznáva Anna. Zvoľnila
tempo, odložila advokátsku licenciu a zamestnala sa ako
právnička v spoločnosti na Slovensku. Po hromadnom
prepúšťaní vzala všetko do vlastných rúk. Našla si nové
miesto a začala sa obzerať aj po iných možnostiach. „Znie
to neuveriteľne, ale právo som mala chuť v 50-tke z väčšej
miery zavesiť na klinec. Odstupné som využila na zaplatenie a absolvovanie kurzu opatrovania chorých a starých
ľudí.“

Od práva
k opatrovaniu
Anna Magová

P

eniaze a úspech nie sú všetko.
Základom je rodina a šťastie prítomného okamihu. Presne tak
bola Anna vychovávaná a svoje detstvo
prežila ako šťastné dieťa. S milujúcimi
rodičmi a 5 súrodencami, s ktorými trávila všetok voľný čas. Aj na chate v neďalekých horách.

Opäť vo Viedni
Zmeny a výzvy sú presne to, čo táto energická dáma
plná optimizmu potrebuje. Na rozhodovanie nebolo príliš
veľa času. Zavážil však fakt, že 3 dni v týždni trávi doma
a po rokoch pracovného nasadenia sa jej podarilo spomaliť. Dnes sú to 3 roky, čo Anna opäť cestuje do Viedne
a stará sa o malého chlapčeka a jeho chorú mamu. „Som
spokojná a hlavne šťastná. Osud mi vrátil ako bumerang
to, čo som nemohla zažiť so svojím dieťaťom. Starám sa
o malého chlapca a svojím spôsobom mu nahrádzam
mamu, ktorá, žiaľ, nerozpráva. S ním prežívam všetky
radosti a zážitky, s ňou trénujem reč,“ zamyslí sa. Keď
nerobí, doma ju nájdete len sotva. Voľný čas
trávi s rodinou, športuje, miluje umenie,
cestovanie, pohár červeného vína a ľudí,
Ak vám život
ktorí sú rovnako ako ona vďační životu za
ponúka zmenu, každú príležitosť.

chopte sa jej
a hľadajte nový
smer.

Víkendová manželka a mama
Vyštudovaná právnička nemala o pracovné ponuky
núdzu: „Moja práca bola úžasná v rôznorodosti a pestrosti.“ Po rozdelení Česko-Slovenska sa presadila v silnej
konkurencii a uspela v advokátskej kancelárii vo Viedni.
Hoci náročné pracovné nasadenie v zahraničných firmách zvládala bravúrne, doma ju čakalo malé dieťa
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““

Využite život naplno
K pôvodnej profesii sa vrátiť netúži,
i keď z času na čas k právnym veciam pričuchne: „Treba vedieť, kedy odísť. Je veľa
mladých ľudí, ktorí si zaslúžia zažiť v práci
aspoň toľko, koľko bolo dopriate mne. Ak vám život
ponúka zmenu, chopte sa jej a hľadajte nový smer. Verte
svojej intuícii. Príde čas, keď budete spätne hodnotiť svoj
život. Dajte pozor, aby sa vám nezdalo, že ste ho nevyužili naplno. Neviete, či vám neprinesie niečo úplne iné,
nečakané. U mňa to je kúpa firmy na sprostredkovanie
opatrovania starých a chorých.“

”

Zo Slovenska
za hranice
Zuzana Vašková

U

ž ako malá túžila pomáhať ľuďom a poznávať svet
okolo seba. Zuzana chcela byť zdravotnou sestrou
a patrí medzi tých šťastlivcov, ktorým sa sen splnil.
Robí to, čo ju baví a napĺňa. Hoci sa to vo všeobecnosti
nevie, aj na Slovensku máme veľmi dobrý systém vzdelávania sestier. Napriek tomu, že svoju prácu milovala, pred tromi rokmi sa rozhodla z rodnej
krajiny odísť.

““
”

Šťastie praje
Smer Saudi
pripraveným,
„Bola som frustrovaná, nespokojná
a sklamaná. Cítila som, že ak si chcem
tak hlavu hore.
plniť svoje sny, bolo načase konať,“ spomína si. Hovorí sa, že neexistujú náhody,
a práve v ten deň, keď si povedala DOSŤ,
stretla kamarátku, ktorá jej povedala o možnosti
práce v Saudskej Arábii.
Po dvoch týždňoch premýšľania bolo rozhodnuté:
„Mala som veľký strach, miestami som bola obavami až
paralyzovaná. Na druhej strane to však bola obrovská
výzva. Nevedela som, čo môžem očakávať, ako sa zabývam, či to, ako budem fungovať bez rodiny a priateľov.“
V obchodoch nie sú skúšobné
kabínky, po ulici nesmie žena prechádzať sama
bez sprievodu či dokonca šoférovať auto. Odvaha, ktorá
Zvládla to!
Zuzane nechýbala, jej do života priniesla veľké poznanie.
V nemocnici, v ktorej pracuje, sa minimálne 2x týžDnes sa cíti naplnená a vyrovnaná sama so sebou, má
denne stará o niekoho z kráľovskej rodiny. A sama sa ako
vlastný názor a postoj, ktorý sa nebojí obhájiť. Pozná svoju
princezná v práci často cíti. Reč nie je len o peniazoch.
hodnotu a nemá potrebu sa povyšovať, ale ani ponižovať.
Perfektne vybavené pracovisko, vzdelávanie, tímlídri,
Váži si viac krajinu, odkiaľ pochádza, pretože pochopila,
ktorým záleží na tom, či ste v poriadku, alebo pauza 3x za
že máme viac, ako si vieme predstaviť. Pitnú vodu, zelené
zmenu. „V čase prestávky si môžete s kolegami v pokoji
stromy, hviezdy na oblohe aj rannú rosu, žiadne nepokoje
posedieť a podebatovať v kaviarni či reštaurácii,“ vyratúva
ani vojnu. Namiesto sledovania televízie radšej spoznáva
len jeden z mnohých benefitov. Profesionálny prístup je
nových ľudí, kultúry a ochutnáva rôzne kuchyne.
však na prvom mieste. Klinický inštruktor dohliada na
úroveň kvality práce, vedomostí a potrebných informácií.
Ako zdravotná sestra intenzívnej medicíny je každé dva
Vykročte
roky preskúšaná podľa predpisov American Heart AssociaA viete, čo je úžasné? „Zistila som, že ženy na celom
svete sú vlastne rovnaké. Čítajú horoskopy, veria v osud,
tion a každý mesiac z tímovej práce pri oživovaní a podámilujú kabelky, módu a výpredaje,“ smeje sa. Návratu
vaní liekov u detí a dospelých.
domov sa nebráni, väzby k Slovensku a rodine sú predsa
silné. Pre všetky ženy, ktoré stoja pred podobným rozVeľké poznanie
Život v krajine, kde sa všetko podriaďuje islamu, si tiež
hodnutím, má Zuzana jasný odkaz: „Naberte odvahu
vyžaduje spoznať isté pravidlá: „Počas dňa musíte sledovať
a vykročte, akokoľvek sa bojíte. Otvoria sa nové dvere,
časy modlitieb, pretože 30 minút pred nimi nič nevybavíte
ktoré prinesú veľkú školu života. Toto vám nedá žiadna
ani nekúpite. Prvá sa začína východom slnka, posledná sa
kniha ani časopis. Šťastie praje pripraveným, tak hlavu
končí jeho západom. Celkovo je ich 5.“
hore.“
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