
Barbora Figľušová 
a jej ČuČoriedkovo
„Uvedomovala som si, že úspech pozostáva 
z tvrdej práce, mojich zručností, trpezlivosti 
a poznania trhu. Preto bolo pre mňa dôležité 
podnikať v tom, čo ma baví.“

Mohla byť modelkou, no radšej sa pohybuje na 
športoviskách. Ako vyštudovaná diplomatka 
mohla reprezentovať Slovensko v  zahraničí, no 
vrátila sa domov. Štúdium medzinárodných vzťa-
hov prispelo k  jej rozhľadu, ale aj k intenzívnej-
šiemu vnímaniu svojich koreňov. Šarm a umenie 
diplomacie nakoniec využila na Slovensku, ktoré 

jej dáva priestor na sebarealizáciu. V Žiari nad 
Hronom pracuje vo veterinárnej firme ako vedú-
ca marketingového oddelenia, v Banskej Bystrici 
má vlastné pohybové štúdio BAFIT Academy 
a v Brezne sa nachádza jej projekt Čučoriedkovo, 
za ktorý získala ocenenie Podnikateľ roka. 
„Všetko sa začalo pred sedemnástimi rokmi, keď 
sa moji rodičia rozhodli využiť časť pôdy okolo na-
šej chaty a zasadili prvé kríky. Hľadali druh ovocia, 
ktorému by vyhovovala pôda v našej lokalite, kto-
ré by dozrievalo postupne a zabezpečilo dostatok 
čerstvých plodov počas leta a skorej jesene. Ja som 
sadu neskôr vdýchla podnikateľskú dušu. Spojila 
som do jedného harmonického celku ovocinár-
stvo, včelárstvo, biznis s dôrazom na zdravý životný 
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u Barbory Figľušovej.
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štýl a ekologicky čisté hospodárenie. Projekt Ču-
čoriedkovo vznikol v roku 2015. Je pokračovaním 
tradícií v našej rodine. Patrí k mojim koreňom, 
ktoré sú súčasťou milovaného kraja – Horehro-
nia. Čučoriedky pestujeme tým najprirodzenejším 
spôsobom – bez chémie. Používame výlučne prí-
rodné hnojivo, čím sa líšime od konkurencie.“ 
Aké sú vaše ďalšie „čučoriedkové“ plány? 
„V spolupráci s  odborníkmi na zdravú výživu 
chcem zvyšovať vedomie o pozitívnom vplyve 
čučoriedok na naše zdravie. Ďalej podporiť vyu-
žitie liečivých účinkov bobúľ v alternatívnej liečbe 
niektorých ochorení. A tiež pod vlastnou značkou 
uviesť na trh chutné čučoriedkové produkty.“ 

Soňa Pohlová 
a jej ecocaPSula
„Snažím sa robiť veci, ktoré mi dávajú zmysel, 
so všetkým, čo k tomu patrí – aj so zodpoved-
nosťou za dôsledky rozhodnutí, s úspechmi aj 
s prehrami.“

Je spoluzakladateľkou architektonického štúdia 
nice & wise a spolutvorkyňou Ecocapsuly. Vo 
Forbes ju nominovali do desiatky top startupistiek 
Slovenska a americký Forbes ju zaradil medzi sto 
najúspešnejších európskych podnikateliek. Mo-
mentálne pracuje Soňa na polovičný úväzok popri 
materskej dovolenke a všetok pracovný čas venuje 
práci na Ecocapsule, ktorá je mobilným, energe-
ticky sebestačným a inteligentným mikrodomom 
určeným na strednodobé bývanie pre jednu až dve 
osoby. „Nápad vznikol pred desiatimi rokmi ako 
návrh do architektonickej súťaže pre vlastníka veľ-
kého pozemku. Potreboval dočasné ubytovanie pre 

umelcov, ktoré nemohlo byť napojené na žiadne 
siete,“ spomína Soňa. Súťaž vtedy síce nevyhrali, 
ale jeden svetoznámy architektonický portál ich 
všade začal propagovať ako super myšlienku, na zá-
klade čoho sa začali ozývať záujemcovia o Ecocap-
sulu. „Vtedy sme si povedali, že stojí za to pracovať 
na nápade ďalej. Bola to obrovská výzva a  dlhá 
cesta, no momentálne sme vo fáze vyrábania hoto-
vého produktu. Teší ma, že vďaka nášmu projektu 
spoznávame zaujímavých ľudí a dostávame príleži-
tosti, ako napríklad vystavovanie na Times Square 
alebo natáčanie reklamy s najznámejším komikom 
v  USA.“ Ecocapsula je špecifická okrem svojho 
tvaru aj tým, že si ju môžete doviezť takmer ho-
cikam na svete a môžete v priebehu dňa bývať. Na 
jej prevádzku stačí energia získaná z vetra a slnka. 
Môžete byť do určitej miery sebestační, aj čo sa 
týka vody. Skvelý projekt budúcnosti! 
Ktorú ženu považujete za výnimočnú? 
„Všetky ženy, ktoré boli a sú priekopníčkami v ob-
lastiach, kde dominujú muži, a popritom nestratili 
svoju identitu. Bez ohľadu na to, čo im okolie vnu-
covalo a kde ich videla rodina a spoločnosť. Aj keď 
ich prínos ľudia ocenia často až po dlhom čase.“ 

Soňa je spolutvorkyňou fantastickej Ecocapsuly.
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Agnes Lovecká a jej 
Slobodné vinárSTvo
„Keď je vinohrad v plnej vegetácii, a teda naj-
citlivejší, nosím si ho všade so sebou, strachujem 
sa oň a nedokážem to vypnúť. Je to náročné, no 
dáva mi to zmysel.“

Agnes je vinárkou, no poznáme ju aj ako huslist-
ku a bubeníčku z kapely Živé kvety. K vinárstvu 
ju pritiahla rodinná tradícia. Pár rokov po revo-
lúcii získali jej rodičia naspäť do vlastníctva polia 
a majer Zemianske Sady blízko Hlohovca. Ag-
nes sa rozhodla pomôcť rodičom pozemok opäť 
oživiť. Dnes tu vedie spolu s partnerkou, sestrou 
a švagrom Slobodné vinárstvo. Vyrábajú v ekolo-

gických podmienkach fantas-
tické a cenami ovenčené víno 
a tento rok oslávili už desiatu 
oberačku. 
„Naše vína sa veľmi úspešne 
presadzujú v zahraničí, môže-

te ich nájsť v New Yorku, Londýne, Paríži či To-
kiu v reštauráciách, ktoré sa pýšia michelinskými 
hviezdami. Druhý rok po sebe sme získali titul 
5-hviezdičkového vinárstva na medzinárodnej 
súťaži Prague Wine Trophy, ktorým sa podľa šta-
tútu súťaže označujú výnimočné vinárstva s naj-

vyšším štandardom kvality vín,“ vymenúva úspe-
chy Agnes. O  ich vínach písal aj anglický The 
Guardian a hodnotila ho známa Julia Harding, 
Master of Wine 18 bodmi pre prestížny portál 
Jancis Robinson. Na druhej strane na Slovensku 
narážajú na problém, keď štátna správa nedoká-
že reagovať na trh s naturálnymi vínami. „Tak sa 
stalo, že aj naše vína ocenené zlatými medailami 
stiahli zo slovenského trhu. Je to aktuálny prob-
lém všetkých autentických vinárov u  nás.“ Ale 
ukazuje sa, že tvrdá a poctivá práca sa stále vy-
pláca, a tak ich potešilo, že aj tento rok ich vybrali 
ako vôbec prvé vinárstvo zo Slovenska na najstar-
šiu výstavu naturálnych vín La Dive Bouteille vo 
francúzskom meste Saumur. „To je pre nás naj-
vyššie ocenenie,“ uzatvára Agnes.
V čom je vaše vinárstvo slobodné? 
„V spôsobe, akým pristupujeme k životu, tvorbe 
našich vín a ako vnímame naše farmárske posla-
nie. Sloboda je vo svojej podstate možnosť voľby 
a tú by sme si chceli vždy zachovať. Na základe 
vlastného slobodného rozhodnutia chceme ko-
nať zodpovedne k prírode aj k sebe samým.“

Martina Velislava Ribar- 
-Hestericová a jej chémia
„Písanie populárno-vedeckých článkov je jedna 
z mojich najobľúbenejších činností. Večer po ná-
ročnom dni v laboratóriu si rada vyložím nohy 
na stôl a bádam, čo nové sa deje vo svete fyziky 
či organickej chémie.“ 

ľudia

Naše vína so zlatými 
medailami stiahli zo 

slovenského trhu. 

Agnes sa s láskou venuje hudbe aj vinárstvu.
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Pracuje v spoločnosti Lonza DPS (Drug Product 
Services) na oddelení forenznej chémie. Jej úlo-
hou je testovať materiály používané pri príprave 
liečiv a overovať ich bezpečnosť, teda či sa z nich 
neuvoľňujú škodlivé alebo toxické zlúčeniny 
a  či je zachovaná kvalita týchto liekov. Chémia 
ju zaujala už na gymnáziu, kde mala šťastie na 
skvelých učiteľov. Dnes Martina svoje nadšenie 
pre chémiu odovzdáva aj svojim vyše tridsiatim 
tisícom sledovateľov na Instagrame @science_
exercises.eu. Založila ho pred piatimi rokmi. 
„Vtedy som bola doktorandkou na univerzite 
a, ako to často býva, moje projekty stáli na mieste 
a mala som pocit, že nikam neviedli. S odstupom 
času viem, že som bola pár týždňov pred vyhore-
ním, často som sa pohrávala s myšlienkou ukon-
čiť štúdium. Aj keď sa mi experimenty nedarili, 
vyzerali krásne. Skúsila som ich preto použiť na 
sociálnych sieťach, aby som prilákala viac žiakov 
a študentov na našu rodinnú edukatívnu stránku 
www.priklady.eu. Prezentovať vedu takouto hra-
vou formou ma začalo baviť, pretože som videla 
konkrétny dosah môjho snaženia. Ľudia mi za-
čali ďakovať za tipy, za vysvetlenia experimentov 
a pýtať si rady, kam a čo ísť študovať. Tak ma to 
povzbudilo, že ma to nanovo naštartovalo aj v la-
boratóriu. Experimenty začali vychádzať a dok-
torát som dokončila s červeným diplomom.“
Ktorá žena je pre vás vzorom? 
„Marie Skłodowska-Curie, keďže ide o prvú 
ženu, ktorá dostala Nobelovu cenu, a jedinú, kto-
rá ju dostala v dvoch rôznych odvetviach. Ďalším  
vzorom je profesorka Frances Arnold, laureátka 
Nobelovej ceny za chémiu za rok 2018, za vývoj 
riadenej evolúcie enzýmov. Poznám ju osobne a 
vážim si ju ako vedkyňu, ale aj ako človeka.“

Katarína 
Hutyrová 
a jej noSene
„Teším sa, keď vidím, že 
máme ekologický aj sociálny 
dosah a ako si veci nachádza-
jú nových majiteľov, ktorí sa 
k nám pravidelne vracajú.“ 

Na začiatku bol nápad, s  kto-
rým Katarínu oslovil Jakub 
Ptačin.  Tá sa preň nadchla 
a dodnes ním naplno žije. Ob-
chody s  oblečením z  druhej 
ruky nie sú síce ničím výnimoč-
ným, ale koncept secondhandu, 
ktorý bude voňavý a štýlový, bol 

iný. Keď vojdete do obchodu NOSENE (v Brati-
slave a Banskej Bystrici), máte pocit, že ste v znač-
kovej predajni. A nie ste ďaleko od pravdy, lebo už 
ponúkajú aj vlastnú upcyklovanú kolekciu Renew-
als by NOSENE. 
„Zároveň aj vy môžete transpa-
rentne dať druhú šancu svojmu 
starému oblečeniu, s  tým, že 
presne viete, kam oblečenie ide, 
čo s ním spravíme a kam sme-
ruje finančná pomoc,“ hovorí Katarína. Presne 
určenú sumu z predaja oblečenia uvedenú priamo 
na cenovke odvádzajú na pomoc týraným ženám. 
„Naša myšlienka oslovuje aj ľudí, ktorí nezvy-
kli v  secondhandoch nakupovať. Aktuálne sme 
spustili novú verziu eshopu, čo znamená, že mô-
žeme priniesť radosť do každého kúta Slovenska 
aj Českej republiky.“ Katarína robí pravidelne aj 
prednášky na tému udržateľnosti. Napĺňa tak svo-

Koncept Nosene šíri 
myšlienku udržateľnosti 
medzi množstvo ľudí.

Vzorom Martiny je, samozrejme, Marie Sklodowska- 
-Curie.

Katka Hutyrová žije pre voňavé 
a štýlové sekáče NOSENE.
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ju túžbu šíriť myšlienku udržateľnosti do čo naj-
širších kruhov a medzi čo najväčšie množstvo ľudí.
Máte motto, ktoré vás vystihuje? A čo nájdeme vo 
vašom šatníku? 
„Robiť veci tak, aby som sa mohla za ne kedykoľ-
vek postaviť. A fráza nedá sa neexistuje. Môže 
byť len nesprávny spôsob a vtedy treba hľadať 
iné riešenie. V mojom šatníku sú šaty voľnejších 
strihov, košele, džínsy v zložení z NOSENE ale-
bo z našej kolekcie Renewals. Nosím pohodlné, 
nadčasové veci.“

Petra Kemková 
a jej minTy
„Za náš najväčší úspech považujem sociálny 
rozmer platformy. Ako napríklad moment, 
keď mi umelkyňa napíše, že mi ďakuje, lebo to 
bola jej prvá zákazka po návrate z materskej 
dovolenky.“

Pred pár rokmi bola súčasťou londýnsko-newyor-
ského tímu pracujúceho na jednej z prvých iPad 
aplikácií pre časopisy a noviny. Bolo to v čase, keď 
vyšiel na trh prvý iPad. Jej priateľ Andrej Kisz-
ling zasa pracoval v reklame, okrem iného nají-
mal freelancerov pre značky ako BBC. Obaja si 
uvedomili, že svet nových médií bude potrebovať 
veľa vizuálneho obsahu, pretože ľudský mozog 
spracováva obrázky 60  000-krát rýchlejšie ako 

text. A  zároveň ľudia budú čoraz viac pracovať 
na diaľku. A tak založili Minty (tasteminty.com).
„Sme jedinou platformou na svete, kde si môžu 
firmy a vydavateľstvá najímať ilustrátorov pra-
cujúcich na diaľku. Ku každej spolupráci im au-
tomaticky generujeme zmluvu o diele a faktúru. 
Je to niečo ako Uber, ale namiesto privolania ta-
xíka vás na druhej strane počítača čaká usmiaty 
umelec, ktorý pre vás nakreslí, čo chcete,“ vysvet-
ľuje Petra. Momentálne majú na Minty 2  500 
umelcov, 1 700 klientov z 52 krajín sveta a okolo 
20 000 už nakreslených obrázkov na stiahnutie. 
Môžu byť hrdí nielen na čísla, ale aj na množstvo 
zaujímavých spoluprác. „Veľmi sa teším z tej pre 
anglickú Winkreative, japonský Forbes či slo-
venský Volkswagen. Našou ambíciou je spraviť 
z Minty miesto, ktoré ľuďom napadne ako prvé, 
keď potrebujú najať ilustrátora,“ dodáva Petra. 
Spomínate si na nejakú kurióznu situáciu? 
„Ilustrácia portrétu miliardára, ktorý nezverej-
ňuje svoje fotografie. Vy skončíte s rozmazanou 
fotkou veľkou ako päťkoruna a máte dodať jeho 
portrét na titulku Forbesu. Výsledok nevedel nik-
to posúdiť. Možno ten pán vyzerá úplne inak?“

ľudia

Petra založila platformu umelcov ilustrátorov, 
ktorých si najímate jedným klikom online.

Obchody NOSENE sú všetky 
zariadené s citom a vždy v nich 
nájdete milých ľudí.

44  



Ilustrátorov z Minty si najímajú aj veľké značky.

Daniela sa realizuje v projekte Repairably, ktorý uľahčuje 
opravovanie vecí a tým zamedzuje plytvaniu.

Daniela Laluhová 
a jej rePairably
„Pri práci si uvedomujem, koľko aspektov môže 
ovplyvniť taká základná vec, akou je oprava. 
Z možnej veľkosti tohto projektu cítim rešpekt.“ 

Vždy inklinovala k environmentálnym a proso-
ciálnym témam, pričom životné prostredie malo 
z  jej pohľadu prioritu. Mala silnú potrebu robiť 
niečo zmysluplnejšie s pozitívnym efektom na 
spoločnosť a na prírodu. Keď jej bratranec pove-
dal o projekte Repairably – zostavenie desiatich 
bodov, ktoré hovoria, čo potrebujeme, aby bol vý-
robok opraviteľný –, Daniela sa okamžite aktívne 
zapojila do vznikajúcej neziskovky.
„Cieľom Repairably je vrátiť do spoločnosti opra-
viteľnosť, certifikovať opraviteľné výrobky a vytvo-

riť platformu, ktorá by uľahčovala vyhľadávanie a 
samotné opravovanie certifikovaných produktov. 
Jednoduchosť v oprave znamená okrem iného, že 
máme k dispozícii manuály na opravu, prístup k 
súčiastkam a nástrojom na opravu, čo nie je vždy 
bežné. Výrobcovia sa zaviažu aj ku konkrétnym li-
mitom cien za súčiastky, aby oprava dávala spotre-
biteľovi aj ekonomický zmysel,“ 
vysvetľuje Daniela, o čom je 
Repairably. To všetko totiž má 
následne vplyv na to, či si pôjde-
me radšej kúpiť ďalšiu novú vec, 
alebo dáme šancu oprave a tým 
zodpovedne pristúpime k budúcnosti spoločnos-
ti. „Na začiatku ma nadchla systémovosť riešenia. 
Certifikácia opraviteľného výrobku rieši problém 
predtým, ako vznikne. Neriešime odpad, až keď 
už je vytvorený, ale ideme na začiatok procesu,“ 
dodáva Daniela. Takže budú v obehu produkty, 
ktoré dlhšie vydržia, nestanú sa po krátkom čase 
odpadom. Kedysi úplne bežná vec, dnes v podstate 
revolučná myšlienka.
Ako môžeme byť citlivejší k životnému prostre-
diu? 
„Všetko tkvie vo väčšej ohľaduplnosti a skrom-
nosti. Keďže dávame do popredia vlastné a krát-
kodobé záujmy, musíme na tom popracovať 
vzdelávaním a nastavením spoločnosti. Princípy, 
ktoré momentálne fungujú, nie sú udržateľné, 
ale vytvorili sme si ich my ľudia, čiže ich máme 
možnosť/povinnosť zmeniť.“

Citlivejší k životnému 
prostrediu znamená byť 
skromnejší.
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