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Jarné SOS
Jarné slniečko pomaly začína naberať na intenzite a svet sa nám
zdá hneď krajší. Zábava a relax v prírode spojené so získavaním
nových informácií je dobré pre telo i dušu. Skúste využiť ponuku
našich rakúskych podnikateliek, zabavte sa v Prátri a spoznajte
viac prihraničný región.
Navštívte zábavný park Práter nachádzajúci sa
v hlavnom meste Rakúska Viedeň. Zábavný park
sa nachádza asi 20 minút od historického centra
Viedne na území rovnomenného parku. Celý park
je prístupný širokej verejnosti a ponúka zábavu, adrenalín, ale aj priestor na prechádzku a oddych.
V parku sa okrem asi 250 atrakcií (kolotočov, horských dráh, kasín, množstva detských kolotočov,
bábkového divadla atď.) nachádza planetárium,
dostihová dráha, golfové ihrisko, či futbalový štadión Ernsta Happel. Dnes je tento park rajom pre
turistov, bežcov a cyklistov a je považovaný za
hlavnú rekreačnú oblasť mesta Viedeň. Na 6 miliónoch štvorcových metroch nájdete všetko potrebné
k prežitiu nevšedného dňa.

Úspešná
podnikateľka

13.
Milé dámy,

Trénerka pre telo a dušu
Mag. Sabine Wiesmayer
Som trénerka pre telo a dušu a chcela by som vám ponúknuť kvalifikované nemecké
kurzy. Podľa vašich potrieb sa môžu kurzy konať na Slovensku alebo vo Viedni. Vyberte
si vysoko kvalitné špecializované individuálne hodiny alebo živé hodiny v malých skupinách. Ponúkam tiež „one to one“ hodinu na vašom pracovisku.
Ich bin mit Leib und Seele Sprachtrainerin und möchte auch Ihnen meine qualifizierten
Deutschkurse anbieten. Ganz nach ihren Bedürfnissen können die Kurse in der Slowakei oder in Wiens stattfinden. Wählen Sie hochkarätige spezialisierte Einzelstunden oder
schwungvolle und amüsante Kleingruppen. Ich komme in Ihr Büro und Sie lernen was
Sie brauchen!
www.wiesmayer.at

Výrobky z Indie

Poradenstvo pani Susanne Strobach MSc.
Konflikty stoja podnikateľov nemalé peniaze. Ide najmä o straty spôsobené ušlými ziskami z neobsadených pracovných pozícií, dlhých PN, zneužitia pracovnej doby, problémoch s projektami, ktoré v konečnom dôsledku
spôsobujú stratu zákazníkov a obchodných partnerov. Ponúkame kompaktný konfliktmanažment
a vzdelávanie v oblasti mediácie pre pracovníkov
HR oddelení, podnikové poradenstvo s ťažiskom
na osobný rozvoj.
Konflikte kosten Unternehmen jährlich Unsummen. Ausgewiesen werden diese Zahlen besonders durch entgangene Aufträge, unbesetzte
Stellen, lange Krankenstände, Missbrauch bei
Arbeitszeitaufzeichnungen und Probleme bei Projektarbeiten, was in der Folge Kundenverluste bedeutet. Wir bieten kompakte Konfliktmanagement
und Mediations-Ausbildungen für MitarbeiterInnen im Human Resource Management, Führungskräftecoachings und Unternehmensberatung mit
Schwerpunkt Personalentwicklung an.
www.susannestrobach.at

Prevádzkujem internetový obchod, v ktorom ponúkam kvalitné pašmíny, šály, štóle z Indie.
Doplnky sú ručne štrikované –
šité z bavlny a kašmíru. V spolupráci s mojimi dodávateľmi
zabezpečíme výrobky a doplnky
na mieru a podľa požiadavok
zákazníčky (veľkosť, farbu, materiál). Ponúkame možnosť
vštrikovať logo, iniciály a podobne. Ďalej sa venujem poradenstvu v oblasti prieskumu
trhu a prieskumu verejnej mienky. Ponúkam poradenstvo pri zostavení dotazníkov, štatistických hodnotení ako aj interpretácie a grafického znázornenia (nemecky, anglicky). Ponúkam tiež poradenstvo pri individuálnej návšteve Indie.
Ich habe einen Online Shop, in dem ich hochwertige Paschminas, Schals und Stolen aus
Indien verkaufe. Die Accessoires sind handbestickt und aus Wolle oder Cashmir-Wolle. Ich
bin gerade dabei, gemeinsam mit meinen Lieferanten auch individuelle Anfertigungen anzubieten, sodass sich meine Kundinnen Größe, Farbe, Material und Stickerei des Tuches
aussuchen können. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Firmenlogo oder eine persönliche
Nachricht oder Initialen einsticken zu lassen. Ich biete auch Beratung im Bereich Marktund Meinungsforschung an, speziell wenn es um ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
bei Mitarbeiter- und Kunden-Befragungen geht. Ebenso biete Beratung bei der Studienkonzeption, Fragebogenerstellung, statistischen Auswertung sowie der Interpretation
und grafischen Aufbereitung an (in Deutsch und Englisch) Außerdem, ganz aktuell, biete
ich auch individuelle Reiseberatungen für Reisen nach und in Indien an.
MMag. Sigrid Hoeglinger  Sigrid@anyarani.com  www.anyarani.com

Máte aj vy nejaký tip, prípadne vlastný produkt, ktorý by pomohol ostatným k lepšiemu pocitu, prekonaniu stresu, ku zdraviu, kráse či duševnej pohode a vyrovnanosti?
Napíšte nám o ňom a my ho v našom časopise radi uverejníme. Radi uverejníme aj vaše príbehy – o tom, ako ste začali podnikať, čo bolo pre vás motivujúce,
inšpirujúce, kto alebo čo vám pomohlo prekonať problémy – jednoducho všetko, čo by mohlo motivovať a inšpirovať aj iné podnikateľky.
Píšte na: office@zzvp.sk
Tešíme sa na vaše listy!
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âo je nové v projekte REGIONFEMME

Aby sa chlebík vydaril
recept na úspe‰nú firmu od majiteºky Daniely Kováãovej

Ste nervózni pred prezentáciou?
âo je cyklus „svrbenia“?
Magazín Úspešná podnikateľka vychádza v rámci projektu na podporu podnikania žien REGIONFEMME – ženy – vzdelanie – podnikanie. Projekt bol
vybraný a realizuje sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013 a je spolufinancovaný z národných
zdrojov a prostriedkov EFRR.  ISSN 1337-9739  EV 3340/09  Redakčné spracovanie: Mgr. Jarmila Hrušovská  Layout: Akad. mal. Barbara
Neumannová  Foto: Dreamstime  Vydáva: Združenie žien v podnikaní, Pluhová 2, 831 03 Bratislava, tel.: 0917 530 633, e-mail: office@zzvp.sk

pomaly sa k nám dobíja jar a s ňou aj skutočne štedrá ponuka aktivít projektu REGIONFEMME.
Rok 2012 sme odštartovali novinkou – Klubom REGIONFEMME, ktorého prvou témou
bolo „Daňové priznanie“. Kluby sa postupne budú
konať v priebehu celého roku a veríme, že aj po
skončení projektu.
Seminárom o podmienkach podnikania
v Rakúsku s témou „Živnostenské podnikanie a založenie spoločnosti s r.o. v Rakúsku“ sme sa spolu
s lektorkami pokúsili o zhrnutie všetkých faktov dôležitých pre začatie podnikania v Rakúsku a tému
doplní čoskoro ďalší seminár „Daňový systém a sociálne zabezpečenie SZČO v Rakúsku“. Čo sa nasledujúcich seminárov týka, upriamime pozornosť
viac na rozvoj všeobecných ekonomických a predajných zručnosti našich podnikateliek a jesenný
výročný seminár bude určený tým podnikateľkám,
ktoré preferujú skôr rozvoj osobných kompetencii.
Pred niekoľkými dňami sa opäť otvorili brány
Akadémie pre začínajúce podnikateľky a privítali sme 18 účastníčok, ktoré sa prihlásili a boli
vybrané do kurzu „Začíname podnikať“. Tento
kurz pre začínajúce podnikateľky sa bude konať
ešte raz, a to v júli a auguste. Nasledovať bude
kurz pre podnikateľky „Podnikáme“ na jeseň. Veríme, že absolventky budú aspoň tak spokojné,
ako tie minuloročné.
V apríli sa uskutoční exkurzia do Viedne,
kde navštívime firmy, majiteľkami ktorých sú ženy.
O ďalších exkurziách vás budeme informovať postupne v priebehu roka.
Nebudeme prezrádzať všetko... sledujte našu
stránku www.regionfemme.eu a všetko sa včas
dozviete.
A na záver by som vás chcela poprosiť, aby
ste sa zaregistrovali do databázy podnikateliek
na www.regionfemme.eu, v ktorej zadarmo
môžete zviditeľniť vaše podnikanie – ponúknuť
svoje výrobky alebo služby, nájsť si odberateľov či
dodávateľov, resp. nové partnerky na spoluprácu.
Prajem vám krásne jarné dni a teším sa na
stretnutia s vami.
Mgr. Daniela Grznárik
manažérka pre vzdelávanie
projektu REGIONFEMME

âo je nové v projekte
ujímavé, netradičné a isto budú aj inšpiratívne. Držíme palce všetkým zúčastneným, aby vedomosti a informácie, ktoré získajú im pomohli v naštartovaní podnikania a nezľakli sa rôznych „peripetií“,
s ktorými sa budú počas podnikania stretávať.
Ďalší kurz pre začínajúce podnikateľky bude otvorený v júli 2012
a prebiehať počas letných prázdnin.
Dňa 11. 5. 2012 sa uskutoční 13. seminár projektu Regionfemme na
tému „Daňový systém a sociálne zabezpečenie SZČO v Rakúsku“.

Aktivity projektu v roku 2012 naštartovali a v súčasnosti je pripravených množstvo podujatí, na ktorých sa môžete zúčastniť.
Brány Akadémie pre začínajúce podnikateľky sa otvorili 4. 4. 2012.
Do nového kurzu nastúpilo 18 žien, ktoré majú záujem začať podnikať. Pri ich prezentácii a prezentácii ich podnikateľských vízií je
jasné, že sú to ženy, ktoré vedia čo chcú a ktoré sú odhodlané zmeniť svoj život a začať podnikať. Mnohé načrtnuté plány sú veľmi za-

Dámy, hľadáte si partnerku
na podnikanie v Rakúsku?
Máte záujem podnikať v Rakúsku,
alebo hľadáte informácie o podnikaní v Rakúsku?

V apríli začíname s exkurziami do vybraných firiem vedených ženami na Slovensku a v Rakúsku. Prvá exkurzia sa uskutočnila vo
Viedni 20. 4. 2012. Vybrané účastníčky mali možnosť navštíviť rôznorodé viedenské podniky, stretnúť sa s majiteľkami a spoznať ich
„radosti a starosti“ pri podnikaní. Ďalšie exkurzie budú nasledovať,
najbližšia bude na Slovensku a na jeseň opäť v Rakúsku. Trochu nás
mrzí, že nemôžeme uspokojiť všetky záujemkyne o exkurziu, nakoľko je počet účastníčok obmedzený na 20.
Množstvo ďalších aktivít sa postupne pripravuje, preto je dôležité,
aby ste sledovali stránku projektu REGIONFEMME www.regionfemme.eu a mohli sa včas na jednotlivé podujatia prihlásiť. ◆

Bratislavská regionálna komora SOPK
vás pozýva na
13. informačný seminár

Daňový systém a sociálne zabezpečenie SZČO v Rakúsku
Termín a miesto konania: 11. máj 2012, 10.00 hod.

ZVIDITEĽNITE sa v databáze slovensko-rakúskeho projektu zameraného na podporu cezhraničnej spolupráce žien a podpore podnikania žien na stránke projektu
REGIONFEMME www.regionfemme.eu.
V DATABÁZE projektu REGIONFEMME nájdete slovenské a rakúske začínajúce aj
skúsené podnikateľky s rôznymi predmetmi podnikania.
V menu „Nadväzovanie kontaktov“ (http://www.regionfemme.eu/coop/profiles/)
sa Zaregistrujte aj VY a ponúknite svoje výrobky, alebo služby a nájdite
si partnerku na spoluprácu...
V menu „Fakty“, v položke Vzdelávanie, priebežne dopĺňame informácie
o podnikaní v Rakúsku.
V prípade vašich otázok sú vám k dispozícii: Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247
a Mgr.Daniela Grznárik 02/4829 1297.
REGIONFEMME je tiež na facebooku!
Sledujte aktuálne podujatia projektu, fotografie, komentáre!

www.fb.com/regionfemme je tu pre vás! PODPORTE NÁS SVOJIM LIKE!
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Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
Lektorky: Mag. Edith Baumgartner-Schwarz,
Dr. Johannes Pflug
Hospodárska komora Viedeň
Seminár je určený podnikateľkám, konateľkám a manažérkam, ktoré majú záujem
rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Rakúska. Seminár bude tlmočený do
slovenského jazyka.

Ako som zaãala podnikaÈ
Jana Kadlicová – JK Deco
Už na ĽŠU som obdivovala fantáziu
iných detí, zatiaľ čo ja som sa zmohla
len na indiánov. Na škole sa profesor
„strojariny“ bavil, ako rýchlo a bezchybne nakreslím aj tú najkomplikovanejšiu súčiastku. Mala som viac šťastia
ako rozumu, keď som sa po rokoch
práce v televízii uchytila v jednej z prvých amerických IT firiem. Práca obchodníčky bola zaujímavá a podmienky nadštandardné. Síce som si veľakrát povzdychla „prečo len nepredávam mydlá, tie nemajú žiadne verzie operačných systémov, pamäte,
výstupy, kompatibilné karty, netreba ich spájať „routrami“ či „switchami“.
Až oveľa neskôr som si začala uvedomovať, že síce sedím v zaujímavom
vlaku, ale ten nejde „mojím“ smerom. Pocit, že chcem robiť niečo „vlastné“
a „po svojom“ bol čoraz silnejší, ale stále som nevedela „čo“ by to vlastne
malo byť. Až raz, po pokuse s keramikou a dekoráciami, nasledoval sled
myšlienok: Čo vlastne stále robím? Veď stále riešim interiéry! Nemohla by
som robiť dizajnérku?
To bol prvý zo zlomových bodov. Ďalším bolo zisťovanie reálnych možností.
Úplne posledným a kľúčovým bolo nájsť odhodlanie a spôsob ako „bezbolestne“ vystúpiť zo zabehnutého vlaku. Nie je ťažké odísť, keď Vás
niečo tlačí, ale keď je takmer všetko dobré, je to umenie. Veľmi dobre som
si uvedomovala stratu zázemia a štandardu. Chcelo to aj podporu a dôveru rodiny, vôľu aj schopnosť upustiť z nárokov a nebolo isté, či len dočasne. Aby som sa čo najlepšie pripravila, ešte počas materskej som absolvovala školenia pre začínajúce podnikateľky a zakúpila prvý softvér,
ktorý mi predviedol kolega. Moje neustále „domáce realizácie“ začali byť
neúnosné a prišiel čas preniesť tieto aktivity inde. Náhodou ma oslovili
známi na zariadenie interiéru, potom ďalší, čoraz vzdialenejší ... I keď som
vedela, že od „rady“ susedovi je ďaleko ku „komplexnej službe“.
Neviem, či to bola viac sebeckosť alebo nezodpovednosť. Mala som dieťa,
druhé na ceste, potrebovala som byť časovo slobodnejšia. Nedalo sa mi
však inak, moje zmysly už boli nastavené iným smerom, tam kde som cítila svoju opodstatnenosť a zmysel...
Začiatky boli pomalé, chcela som byť sebestačná, nezávislá a preto som
všetko robila sama. Učila som sa softvér na 3D vizualizáciu interiérov, záhrad, na tvorbu webstránky, albumov, SEO optimalizáciu, účtovníctvo, fotenie, prepojiť jednotlivé komponenty, sprevádzkovanie stránky, marketing,
technické zabezpečenie, oboznamovala som sa s realitou v stavebníctve.
Kamaráti sa smiali „to je tá firma, čo stále začína“? Ja som však vedela,
že pomalé korytnačky sú vytrvalé tvory.
Ťažká bola až neistota, čo bude o mesiac. Pohromou bolo obdobie, keď sa
mi naraz rozhasila webstránka a začal „blbnúť“ program, z PC zmizla záloha novo zakúpeného softvéru, a napokon deň pred odovzdaním návrhu
interéru rodinného domu mi úplne odišiel notebook. Bolo to také zúfalstvo,
že som ani plakať nevládala. Len som si v duchu hovorila „Tak! A je to jasné
– všetko mi hovorí, že mám skončiť!“. Ale prišlo nové ráno a s ním nové odhodlanie „A neskončím!“. Kúpila som si agresívny červený notebook na odrazenie nepriazne a do týždňa som mala päť nových klientov naraz.
S odstupom času vnímam ako tragikomické, že som až po desaťročiach
inej práce, našla spôsob ako spojiť výtvarné schopnosti s technickým
myslením. Je mi ľúto, že som premeškala roky vhodné na vzdelávanie, nemám žiadne študentské väzby a okolo „živý“ kolektív na debaty o novinkách, problémoch a riešeniach, som profesijne úplne sama.
Mám však svojich klientov. Som nesmierne rada, že som presedlala,
sama doháňam čo môžem a práca ma napĺňa veľkým uspokojením. Návštevnosť stránky mám z celého sveta, pýtajú sa mi na stáž študenti z Európy, som však „one woman show“ s podporou partií šikovných ľudí, čo
mi nateraz veľmi vyhovuje. Mojou radosťou je keď môžem kombinovať,
keď dokážem v reálnom čase, na mieste sypať námety a riešenia, keď
uľahčím bývanie, vytvorím atmosféru. A veľmi často počujem: „... je
vidno, že vás práca veľmi baví! Veľkou satisfakciou bol pre mňa návrh recepcie pre najväčšieho výrobcu nábytku. A hoci ešte stále nie je isté kam
doplávam, cítim sa ako ryba vo vode. ◆
www.jkdeco.eu

Ingrid Klubalová,
pedikérka
Ako vyučená krajčírka som mala k móde
veľmi blízko. Tiež som mala rada okolo
seba ľudí a preto som sa veľmi potešila,
keď som po skončení materskej dovolenky zohnala prácu vedúcej predajne
s oblečením v jednom nemenovanom nákupnom centre. Myslela som si, že tam
budem až do dôchodku, práca ma bavila, kolektív sme mali úžasný, proste radosť chodiť do práce. Až nám jedného dňa oznámili, že sa mení majiteľ. Práca sa stala nočnou morou, sekírovanie, stres ... Jednoducho, nech sme sa snažili akokoľvek, novej majiteľke
sme nevyhoveli. Dávala nám dosť jasne pocítiť, že musela obchod kúpiť aj
s personálom. Za každú maličkosť nás dosť vulgárne „zvozila“ priamo pred
zákazníkmi, predavačkám strhávala z výplaty niekedy aj 50%. Na pracovisku
zavládlo neznesiteľné napätie. Hádky medzi predavačkami, mnou a majiteľkou sa stali každodennou súčasťou práce. Až som si po jednej výmene názorov povedala dosť a napísala som si výpoveď. Moje dievčatá ma poprosili, či nenapíšem výpoveď aj im. Komplet celá prevádzka sme sa rozhodli
odísť. Takže v lete v roku 2007 prišlo poštou na firmu 9 výpovedí.
Aj keď som mala vtedy ešte školopovinné deti, rozhodla som sa ísť radšej
na úrad práce. Po tejto skúsenosti som si povedala, že nech skúsim akúkoľvek prácu, vždy je tam 50% možnosť, že natrafím na zlého šéfa.
Keďže som mala skúsenosti s predajom, pohrávala som sa s myšlienkou pustiť sa do niečoho vlastného. Spomenula som to na úrade práce a pani úradníčka bola milá a ústretová a hneď ma zapísala na školenie „Zakladám
vlastný podnik“, kde nám vysvetlili, čo znamená pracovať ako SZČO a s pomocou lektora som si vypracovala aj podnikateľský plán. Po prieskume trhu
sa mi najviac pozdával predaj posteľnej bielizne a pyžám. Prenajala som si
priestor na Obchodnej ulici, nakúpila som tovar a registračnú pokladňu. Pri
registrácii na daňovom úrade som sa pýtala, čo všetko ešte potrebujem
a pani úradníčka mi povedala, že všetko mám. Platnú zmluvu o prenájme,
zaregistrovanú pokladňu a už mi stačí len zahlásiť na živnostenskom úrade
otvorenie prevádzky a môžem začať. Tak som v októbri 2008 začala. Plná
elánu a radosti z vlastného obchodíku som sa priam vznášala cestou do
práce. Ale problémy na seba nenechali dlho čakať. Koncom roka strašne klesli
tržby. Blížila sa zmena meny a ľudia sa báli nakupovať. Všetky peniaze som
mala v tovare, návratnosť žiadna, tak som si na nájom musela požičať
s tým, že keď sa to zlepší, vrátim. Ale hneď po novom roku 2009 prišla druhá
rana. Mala som kontrolu z Úradu verejného zdravotníctva SR. Pýtali odo mňa
povolenie na predaj. Ukázala som im to, čo som mala a oni chceli aj povolenie z „hygieny“. To som samozrejme nemala a nezaujímalo ich ani vysvetlenie, že som o tom nevedela a dokonca mi ani na daňovom úrade nič také
nespomínali. Nevedomosť neospravedlňuje a tak som dostala pokutu
3 300 €. To ma už finančne položilo úplne. Zadĺžila som rodinu, ako živnostníčke mi žiadna banka nedala pôžičku, jedine so založením nehnuteľnosti.
Tak som založila byt, vyplatila som pokutu, dlžoby, obchodík som zrušila, všetok tovar, ktorý som nepredala som natlačila do pivnice a rozmýšľala som čo
ďalej. Hľadala som si prácu na internete, posielala som životopisy, odpovedala som na inzeráty, chodila na pohovory. Ale na predavačku, vlastne po
novom asistentku predaja, som ako 36 ročná bola stará a na vedúcu som
nemala potrebné vzdelanie. Nikde nestačili moje niekoľkoročné skúsenosti
s vedením pomerne veľkej predajne. Už som začínala byť zúfalá, cítila som sa
úplne nepotrebná a v 36 rokoch aj stará. Príležitostne som chodila upratovať,
brigádovala som v jednej obchodnej sieti ako pokladníčka. Až sa mi dostala
do rúk reklama na rekvalifikačné kurzy a bez váhania som sa prihlásila na pedikúru. Neviem, čo ma to napadlo, lebo som si dovtedy nevedela na nohách
poriadne ani nechty nalakovať. Mali sme výbornú školiteľku a nohy ma proste uchvátili. Robila som najprv mobilnú pedikúru. Chodila som robiť k zákazníkom domov. To mi vyhovovalo, pretože som sa bála vziať si priestor do
prenájmu, lebo ešte stále splácam dlh z Obchodnej. Neskôr som popri tom
robila aj externe pre jeden salón. Práca ma naozaj baví, svoje vedomosti si
stále rozširujem, chodím na rôzne školenia. Vzala som si na lízing prístroj na
suchú pedikúru a som nesmierne spokojná. Dokonca som si v januári tohto
roku otvorila vlastnú prevádzku. Pomaly som si budovala klientelu. Zákazníčky
sa ku mne pravidelne vracajú. Ich spokojnosť je moja najlepšia reklama.Teraz
viem, že všetko, čím som si prešla, ma vlastne posunulo k mojej terajšej práci,
ktorú naozaj milujem. Tu sa osvedčilo, že všetko zlé je na niečo dobré. ◆
Kontakt na stránke www.regionfemme.eu
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Aby sa chlebík vydaril
Jednou z mála žien, ktoré sú úspešné v čisto mužských oblastiach podnikania je aj
Daniela Kováčová – majiteľka firmy Pekastroj, s.r.o. Začínala podnikať ako fyzická
osoba s obchodnou činnosťou predávať pece na pečenie chleba, dnes vlastní spoločnosť skoro s dvadsiatimi zamestnancami, ktorá okrem predaja pecí z celého
sveta zabezpečuje aj ich servis. Zriadila si vlastnú kovovýrobu (NEREZ, HLINÍK) na
výrobu doplnkového sortimentu šitého na mieru k predávaným peciam. Dnes je okrem
úspešnej podnikateľky aj členkou dozornej rady predstavenstva Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov SR.
chod napredoval, obrat sa zvyšoval a ja som
v Nitre kúpila prvú budovu, neskôr ďalšiu,
v ktorej teraz sídli moja firma a časť aj prenajímam. Odvtedy pracujem iba vo vlastných priestoroch. Postupne som ale zistila,
že potrebujem aj kvalitných servisných technikov, aby sme mohli zabezpečovať vlastný
záručný aj pozáručný servis. V roku 2003
som založila firmu Pekastroj, s.r.o.

Aké boli Vaše začiatky?
Pracovala som ako obchodná zástupkyňa
v spoločnosti, ktorá sa zaoberala predajom
rôznych pekárenských strojov, pravidelne
som sa zúčastňovala medzinárodných výstav a veľtrhov, kde som mala možnosť spoznať široký sortiment výrobkov pre pekárov
a aj rôzne spoločnosti, ktoré ich vyrábajú.
Raz ma oslovila pre spoluprácu jedna
švédska spoločnosť vyrábajúca pece na pečenie chleba – tento sortiment môj zamestnávateľ nepredával. Bolo to v roku 1994,
v čase, kedy som uvažovala o osamostatnení sa, pretože som mala inú predstavu
o riadení firmy a predaja, ktorú som nemohla u svojho zamestnávateľa realizovať.
Tak padlo moje rozhodnutie odísť zo zamestnania a otvoriť si živnosť.
A ako to bolo ďalej?
Najprv som sa venovala čisto iba predaju
pecí, ktorých sortiment som postupne rozširovala a stala som sa zástupcom rôznych
svetových značiek, na slovenskom trhu. Ob-

Ale dnes sme mali možnosť vidieť aj vašu
kovovýrobu. Čo Vás k tomu viedlo?
Naši klienti sa začali na nás obracať aj s dodávaním doplnkového sortimentu k peciam
(vozíky, plechy, formy, a i.), ktoré sme im zabezpečovali zo zahraničia. Niekedy ich požiadavky boli také špecifické, že bolo treba
výrobok dať na mieru vyrobiť a splniť im
tak ich želanie. A to bol podnet pre mňa.
Prečo by sme toto všetko nedokázali vyrábať
sami? Priestory som mala, šikovných ľudí
našla, a tak som začala aj s kovovýrobou.
Dnes vyrábame všetok doplnkový sortiment
k pekárenským strojom, vrátane gastronomického nábytku – všetko z nerezovej ocele
a hliníku. Tým dokážeme uspokojiť aj najnáročnejšieho klienta a vyrobiť mu na mieru
čokoľvek, čo potrebuje, napr. aj trojuholníkový atypický stôl. Ako sa rozširovala výroba, tak som prijímala ľudí a naša firma sa
pomaly rozrastala. Stala som sa komplexným predajcom v danej oblasti. Trvalo to
18 rokov a teraz zastupujem 24 firiem z celého sveta, hlavne Európy, kde úzko spolupracujem najmä s rakúskymi firmami.

Keď som sa prešla po Vašej budove, okrem
výroby som mala možnosť nazrieť do Vašej
stálej prezentačnej sály (show room) –
spojenej s konferenčnou miestnosťou.
Toto je naša najnovšia vec, ktorú som sa rozhodla zriadiť, nakoľko máme dosť priestorov, ale hlavne preto, aby som naše služby
posunula viac ku klientovi. Okrem predaja
poskytujeme aj poradenstvo, a preto je tento
priestor potrebný. Dobré poradenstvo a odborný prístup nám zabezpečuje, že klienti sa
k nám vracajú, nakoľko im vieme odporučiť,
ktoré stroje sú vhodné pre slovenský trh,
aby výrobok mal konzistenciu a chuť, ktorú
očakávajú zákazníci na Slovensku. Dávame
možnosť vyskúšať si klientovi naživo ako
stroj, ktorý potrebujú k výrobe v pekárni –
funguje. Stačí ak si prinesie vlastné suroviny a môže si na najmodernejšej linke alebo
strojoch upiecť pekárske výrobky a priamo
si linku vyskúšať skôr, ako sa rozhodne pre
kúpu. Taktiež túto službu využívajú rôzni
výrobcovia pekárenských zmesí, alebo dodávateľské firmy – ktorí si pozvú pekárov
a priamo u nás im odprezentujú svoje produkty a vyrobia a upečú pekárske produkty.
A veľmi dôležité je aj ľudí školiť, zároveň si
budovať vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi, stretávať sa s pekárskou verejnosťou
– preto aj konferenčná miestnosť.
Atmosféra vo Vašej firme je priateľská, cítiť,
že zamestnanci Vás majú radi a rešpektujú. Ako sa Vám to podarilo dosiahnuť?
Práca s ľuďmi je pre mňa tá najťažia, ale ja som

sa snažila budovať firmu ako jednu veľkú rodinu. Najdôležitejšie bolo vybudovať dobrú
pracovnú atmosféru, čo sa mi darí. U mňa sú
ľudia zamestnaní 8 – 13 rokov, najstarší zamestnanec 15 rokov. Teraz je moderné, že zamestnanci dostávajú rôzne benefity a firmy sa
tým pýšia. Pre mňa je to normálne, preto napr.
každý rok zvyšujem mzdy, zamestnanci dostávajú pracovné pomôcky, stravné lístky, zadarmo môžu vo firme v rámci pracovnej doby
navštevovať jazykový kurz, platím zamestnancom ďalšie odborné kurzy, ktoré potrebujú k svojej práci. S každým zamestnancom
mám osobný vzťah a snažím sa veci riešiť
k spokojnosti oboch.
Stretli sme aj Vašu dcéru, ktorá pracuje
u Vás. Bude pokračovať v tradícii firmy?
Dúfam, že áno. Je to moja mladšia dcéra,
pracuje u mňa od minulého roka a chcela by
som ju pripraviť na pokračovanie v podnikaní. Staršia dcéra žije v zahraničí a zatiaľ
nemá potrebu prísť do našej firmy. Možno
sa to časom zmení.

Spomínali ste, že musíte prispôsobovať
stroje pre slovenský trh, ako tomu máme
rozumieť?
Viete, nie všetky stroje dokážu spracovať náš,
slovenský, chlieb. Tak napr. v minulosti jeden
klient mal záujem produkovať chlebové
kocky do polievky. Museli sme vymyslieť
takú technológiu, aby to dostupný stroj na
Slovenskom trhu a s naším chlebom dokázal.

som iba pekárstvu a obchodu. Ten milujem
a viem predávať. Ale nedokázala som napísať faktúru, dlho som neovládala prácu na
počítači, a mnohé ďalšie veci okolo podnikania. Postupne som sa musela všetko naučiť a samozrejme aj zamestnať ľudí na túto
činnosť. Každý rok som urobila niečo zle, ale
zo svojich chýb som sa snažila poučiť. Stále
sa vzdelávam, teraz sa učím anglický jazyk.
Keby som na začiatku mala také možnosti,
ako ponúkate Vy pre začínajúce podnikateľky v projekte Regionfemme, mnohých
vecí by som sa vyvarovala.
Boli ste účastníčkou Akadémie pre začínajúce podnikateľky v kurze pre pokročilé
podnikateľky. Malo Vám toto školenie ešte
čo dať?
Vždy mi má čo dať. Aj keď podnikám relatívne dlho, stále sa mám čo učiť. A neľutujem čas, ktorý som strávila v akadémii, bolo
to úžasné sa stretnúť s ďalšími podnikateľkami, vymeniť si skúseností ale nabrať aj
nové informácie. Je mi ľúto, že na Slovensku
sa tak málo pomáha malým a stredným
podnikateľom, neustále sa mení legislatíva
a akoby si nikto nechcel uvedomiť, že celý
svet stojí práve na malých a stredných podnikateľoch. Preto váš projekt je jeden skvelý,
svetlý bod pre nás, ženy.

Právna
poradÀa
Chcela by som sa opýtať, či existuje taxatívne vymedzenie, kedy a v akom rozsahu
som ja ako zamestnávateľ povinná zabezpečiť zamestnancom stravovanie, nakoľko
sa mi stáva, že zamestnanec ide na poldennú služobnú cestu, kedy dostane diéty
a zároveň je presvedčený, že ma nárok aj
na stravnú poukážku za daný deň, s čím ja
nesúhlasím a vyhráža sa kontrolou z inšpektorátu práce. Ďakujem za odpoveď.

Čo Vám dalo a čo vzalo podnikanie?
Podnikanie mi dalo šancu sebarealizácie,
niečo dokázať. Nestačilo mi byť iba zamestnaná, stále kritizovať ako by som to vedela
robiť lepšie. Rozhodla som sa dokázať sebe
i mnohým naokolo, že to viem robiť lepšie.
Keď som začínala, bola som jediná žena
v tomto odvetví a dodnes som. Na začiatku
som bola na konci, dnes patrím medzi prvé
tri najlepšie firmy v obore.
Podnikanie mi však aj vzalo, vzalo mi rodinu, rozpadlo sa mi manželstvo, bolo
ťažké ustáť nápor, ktorý s podnikaním prichádza, môj úspech a peniaze, ktoré som
prinášala. A zobralo mi to aj časť priateľov,
pretože som nemala čas. Je mojou chybou,
ktorou dodnes trpím, že musím všetko
skontrolovať, nedokážem sa oslobodiť
od pocitu zodpovednosti za firmu, za ľudí.
Ale i napriek tomu neľutujem, pri mne
stoja moje dcéry, priateľ a moja finančná
sloboda mi umožňuje plniť si sny. Celé
podnikanie by mi nešlo, keby som nemala
dobrých ľudí okolo seba, zamestnancov,
priateľov, rodinu.

Odpoveď na Vašu otázku trochu otočím. Vo Vašom
prípade je dôležité vedieť, koľko hodín v daný deň
zamestnanec odpracuje na svojom pracovisku. Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie v týchto prípadoch: ak je zamestnanec na pracovnej ceste, pretože vtedy má nárok
na stravné podľa zákona o cestovných náhradách, čo
však neplatí, ak na svojom pracovisku odpracoval viac
ako 4 hodiny, potom ak ide o zamestnanca pri výkone
prác vo verejnom záujme v zahraničí, či zamestnanca
pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody
o pracovnej činnosti a potom o zamestnanca, ktorý
dlhšie ako štyri hodiny v rámci jednej pracovnej zmeny
nepracuje – sú to najmä zamestnanci na skrátený pracovný úväzok najviac na 4 hodiny denne.
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že každá právnická
alebo fyzická osoba zamestnávajúca aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere, prípadne v obdobnom pracovnom vzťahu je povinná podľa § 152 Zákonníka práce (č. 311/2001 Z. z.) zabezpečovať pre
svojich zamestnancov vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej
výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.
Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na
pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných
na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Nesplnenie
danej povinnosti je porušením pracovnoprávnych
predpisov a inšpektorát práce, ktorým sa Vám zamestnanec vyhráža môže za toto porušenie uložiť zamestnávateľovi pokutu až do výšky 33 000 eur.
Čo sa týka výšky príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca, Zákonník práce v § 152 ods. 3
ustanovuje, že príspevok na stravovanie zamestnancov
je v sume najmenej 55 % z ceny jedla, pričom táto
suma nemôže byť vyššia, ako je 55 % zo stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v časovom pásme 5 –
12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách
(č. 283/2002 Z. z.). Konkrétnu sumu pre toto časové
pásmo potom ustanovuje aktuálne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Najviac zaužívaným spôsobom je príspevok zamestnávateľa na stravovaciu poukážku podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce,
pričom hodnota stravovacej poukážky musí byť najmenej 75 % zo stravného poskytovaného pri pracovnej
ceste v časovom pásme 5 – 12 hodín podľa zákona
o cestovných náhradách. Zákon v ďalších odsekoch
uvádza aj finančný príspevok zamestnávateľa, ktorý sa
však poskytuje výnimočne, napr. pri telepráci alebo pri
výkone domácej práce. ◆

Čo by ste povedali ženám na záver.
Podnikanie je nádherná vec, preto ho každej
veľmi odporúčam. ◆

Radi odpovieme aj na Vaše ďalšie právne otázky súvisiace
s podnikaním. Píšte nám na adresu:
Združenie žien v podnikaní, Pluhová 2, 831 03 Bratislava,
alebo na mailovú adresu: office@zzvp.sk

Odpovedá Mgr. Daniela Bestrová
Je príjemné s Vami komunikovať a vidieť,
ako veciam rozumiete. Bolo to vždy tak?
Na začiatku som nevedela nič, rozumela

4

ú s p e š n á

p o d n i ka t e ľ ka

ú s p e š n á

p o d n i ka t e ľ ka

5

Ste nervózni pred prezentáciou?

Predávanie „po rybársky“

ťujete tento stav. Počul som mnohých
ostrieľaných levov z pódií hovoriť o tom,
že aj oni stále cítia trému. Tak prečo by to
malo u vás byť inak?
Najlepší liek na trému je príprava a tréning.
Ak sa vo veci vyznáte, viete, čo chcete povedať a niekoľkokrát ste si to vopred vyskúšali, máte najlepšie predpoklady uspieť.
Špeciálne sa zamerajte na to, ako prezentáciu začnete. To býva zlomový moment, pre
publikum aj pre prezentéra. (Ja som sa pred
svojou prvou väčšou prezentáciou nahral
na video. Odporúčam, takto najlepšie zbadáte, kde robíte chyby).
Druhá vec, ktorú by ste mali vedieť je, že
vaši poslucháči vám chyby odpustia, ak si
ich vôbec všimnú. Viac sa preto sústreďte na
obsah, ako na formu...

Už máte za sebou vašu prvú prezentáciu
pred menšou alebo väčšou skupinou ľudí?
Ak áno, tak ste asi zažili tie známe „mravce“
v bruchu...
Ak vás vaša prezentačná premiéra ešte len
čaká, tak to takmer iste príde aj na vás. Prvá

vec, ktorú musíte o tréme vedieť je, že je
v poriadku. Tu je pár tipov, čo s tým...
Tréma môže byť prejavom neistoty, ale aj
vašej zodpovednosti. Ak vám záleží na výsledku, ale nemáte dostatok skúseností
s prednášaním, tak je normálne, že poci-

A tretia vec – dobre prezentovať sa naučíte
hlavne prezentovaním. Tak využite každú
možnosť rozprávať pred ľuďmi. Napríklad urobte príhovor na rodinnej oslave.
Alebo požiadajte o nejakú tému na firemnom stretnutí.
Je lepšie, ak prvé chyby „vychytáte“ takto,
ako na dôležitej prezentácii u zákazníka,
kde pôjde o veľa. Po 10 – 15 prezentáciách už
vašu trému ledva pocítite... ◆

Zºavy, t⁄À v oku kaÏdého predajcu
Čo sa tí zákazníci zbláznili? Ste radi, že máte
aspoň nejakú maržu, a oni chcú ešte zľavu?
Nastal okamžik pravdy. Najprv dva holé
fakty:
– zákazníci sa snažia ušetriť, kde sa dá
a skúšajú to,
– konkurencia používa nie celkom
korektnú zľavovú politiku, ktorou buď
zavádza zákazníka, alebo sa sama rúti
do záhuby.
Bohužiaľ, druhý bod nahráva prvému. Zľava
je dnes hitom dňa.
Čo s tým môžete urobiť VY?
Ustáť ceny a predávať bez zliav môžete iba
prípade, že máte nejakú konkurenčnú výhodu, ktorá je pre zákazníkov dôležitá.
Napríklad, predávate rovnaký produkt, ale
máte o polovicu kratšiu dodaciu lehotu, poskytujete dlhšiu záruku, súčasťou ceny je aj
odvoz starého produktu, alebo vás považujú za väčšieho odborníka a podobne.
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Ak takúto konkurenčnú výhodu nemáte,
buď si ju vytvorte, alebo aspoň využite
zľavu na dojednanie výhodnejších podmienok pre Vás alebo na urýchlenie uzavretia
obchodu.
To znamená: vždy zľavu za niečo vymeňte.
Môže to byť väčšie odobraté množstvo,
platba hneď pri odbere atď. Ak nič iné, tak
sa aspoň musí rozhodnúť HNEĎ: „Pán Novák, ak to teraz objednáte, tak vám tých X%
dám. Beriete?“
Ak zákazník nie je ochotný urobiť žiaden
ústupok, odmietnite.
Zľavou za nič iba spochybníte hodnotu
Vášho produktu a naučíte zákazníka, že
u Vás „to ide“. Nikde nie je napísané, že ak
zľavu nedáte, tak nekúpi.
Ak ste všetko ostatné urobili správne, zákazník si bude vedomý vašej hodnoty
a kúpi aj bez zľavy. A ak nie, tak to nie je Váš
zákazník. ◆

Keď som ako chlapec chodil na ryby, raz mi
zabral nejaký väčší kúsok. Chytil som udicu
do rúk a ťahal, ťahal... až sa mi ryba odtrhla.
Videli ste niekedy, ako chytá veľkú rybu skúsený rybár? Zatiahne, trochu popustí, zase
zatiahne, zase popustí, až sa ryba unaví
a skončí v podberáku (sieti na vyťahovanie
rýb z vody). Čo to má spoločné s predajom?
Viac ako by ste čakali. Nuž, keď veľmi „ťa-

háte“, zákazník vám upláva. Ak viete v správnej chvíli „popustiť“, vaše šance na uzatvorenie obchodu sa zvýšia.
Písal som o tom trochu podrobnejšie aj
v článku Nepredávajte, predáte viac! Stále
sa s tým u predajcov stretávam – snažia sa
zákazníka presvedčiť. Aj keď je to myslené
v dobrom, nefunguje to. A ak to náhodou
zafunguje, je možné, že zákazník takúto
kúpu neskôr oľutuje. A vy tiež...
Skúste sa radšej pasovať do funkcie „poradca zákazníka pre správne nákupné rozhodnutie“. Lebo o tom by mal byť predaj –
pomôcť zákazníkovi správne sa rozhodnúť.
Niekedy môže byť pre zákazníka správne
nekúpiť. No a čo? Keď nepredáte teraz,
môžete predať neskôr. Ale získate si jeho
dôveru.Tá je pre vás ďaleko hodnotnejšia,
ako urobiť nasilu jeden obchod. Verte, zákazník vycíti, keď mu rozumiete a nesnažíte
sa ho lámať cez koleno. V takom prípade si
od vás skôr nechá poradiť.
Všetci „veľkí obchodníci“, ktorých som videl predávať, v skutočnosti nepredávali.
Pomáhali zákazníkovi urobiť správne rozhodnutie. Keď sa naučíte robiť predaj
takto, bude sa vám oveľa ľahšie predávať...
ehm, teda zákazníci budú od vás oveľa radšej kupovať... ◆

Čo je to cyklus „svrbenia“?
Zažili ste už na dovolenke pocit, že ste po
týždni už nevedeli obsedieť? Alebo ste mali
chuť vašu bundu po roku nosenia vymeniť
za inú? To je „cyklus svrbenia“.
Tento výraz som počul na nahrávke
od T. Hopkinsa. (Je to jeden svetoznámy tréner a kouč predajcov z USA, niečo ako Schumacher v F1).
Ako tento úkaz využiť v predaji, obzvlášť
v ťažkých časoch?
Každý produkt má svoje obdobie, kedy to
už má „za sebou“. Buď už dosluhuje, alebo

ho zákazník jednoducho má chuť vymeniť.
Auto vám vydrží aj pätnásť rokov. Ale väčšinou majiteľa začne „svrbieť“ po 3 – 4 rokoch a vymení ho. Podobne je to aj s inými
produktami.
Aký je cyklus „svrbenia“ u vášho produktu
alebo služby? Za aké dlhé obdobie zvyknú
(alebo musia) ich majitelia uvažovať o výmene? Ak to neviete, tak sa ich opýtajte!
Prečo je to dobré vedieť? Aby ste v správnom
čase boli na správnom mieste, s ponukou
nového produktu. Alebo chcete, aby to urobila vaša konkurencia a vyfúkla vám rybník?
Vyhľadajte v databáze všetkých zákazníkov,
ktorí nakúpili pred touto dobou a okamžite
ich kontaktujte! Spýtajte sa ich, či uvažujú
o výmene. Pošlite im vzorku, alebo ich pozvite na „ochutnávku“ priamo k vám! Niekedy to začne viac svrbieť, keď človek vidí to
nové a lepšie naživo. A vtedy možno prehodnotí svoj úmysel odložiť kúpu na neskôr... ◆
© 2010 Martin Mišík. www.akopredavat.sk

Úver na b˘vanie,
ktor˘ do konca roka
nesplácate

Aj v tomto roku sme pre klientov pripravili úver na
bývanie s nulovou splátkou do konca roka 2012.
O jeho výhodách a podmienkach sme sa rozprávali s Michaelou Trenčákovou, riaditeľkou odboru
riadenia produktov OTP Banky Slovensko, a.s.
Aj v tomto roku v marci sa začala kampaň OTP
Banky na výnimočný a zaujímavý úver, aký neposkytuje žiadna iná banka na Slovensku.
V čom je tento úver zaujímavý pre klienta?
Hľadali sme niečo čo je pre klienta zaujímavé a zároveň výnimočné. Niečo, čo neponúka ani jedna
banka na Slovensku. Vychádzali sme zo skutočnosti, že klient ktorý si kupuje nový byt, či nehnuteľnosť má v prvom roku najväčšie výdavky na jeho
zariaďovanie. Úver, ktorý sme priniesli je prvý úver
na bývanie, ktorý nemusia splácať až do konca
roku 2012. Podmienkou je presmerovanie si mzdy
na účet v našej banke. Úver s nulovou splátkou do
konca roka prináša klientom možnosť namiesto
splácania začať bývať, byt si zariadiť, prípadne si
za ušetrené peniaze kúpiť auto, či dovolenku.
Aké sú ďalšie výhody, ktoré poskytujete klientom počas tejto kampane?
Kampaň sa začala 19. marca a bude trvať do
19. mája 2012. Okrem výhody „splátkových“ prázdnin do konca roka, neplatí klient ani poplatok za
poskytnutie úveru. Zákazník si môže zriadiť bežný
účet s balíkom služieb BASE zdarma a bežné účty
s balíkmi služieb PLUS a MAX s 50 % zľavou do
konca roka. Navyše dostáva aj 30 % zľavu na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti do konca splatností úveru. Naša banka sa zároveň zaväzuje expresne vybaviť úver do 48 hodín. Počas kampane
poskytneme klientom na úveroch na bývanie aj
zvýhodnený úrok už od 4,19 %.
Ako sa klienti o novom úvere dozvedia?
Mnohí už videli televízne spoty, videli bannery na
weboch a počuli aj informácie z rádia. Ak chce
klient ďalšie detailné informácie, všetko nájde aj
na našej internetovej stránke www.otpbanka.sk.
Zo skúseností však vieme, že najlepší je osobný
kontakt a detailné vysvetlenie. Preto všetkým, ktorých naša ponuka zaujala odporúčam navštíviť
priamo niektorú z pobočiek OTP Banky, kde sa im
budú venovať naši ochotní a profesionálni obchodní zástupcovia. ◆
Ďakujeme za rozhovor.
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