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Narodila sa 8. októbra 1950 v Bolešove, vyrastala v Ilave, žije a pracuje vo Viedni. 

Riaditeľka SCK Slowakisches Reisebüro vo Viedni. 

V rokoch 1977 – 1979 študovala na detašovanom pracovisku bratislavskej Obchodnej fakulty 

Vysokej školy ekonomickej v Banskej Bystrici. 

 

Môj príchod do Banskej Bystrice nebol priamočiary. Po maturite na Strednej 

ekonomickej škole v Trenčíne a neprijatí na vysokú školu som sa prihlásila na nadstavbové 

štúdium cestovného ruchu do Piešťan. Keďže práve v roku 1969 zriaďovali v každom kraji 

školy podobného charakteru, automaticky preradili moju prihlášku na Strednú ekonomickú 

školu v Banskej Bystrici. Moje sklamanie a nechuť zmenil názor mojej obľúbenej profesorky: 

– Možno je Bystrica tvoj osud. Nedožila sa, žiaľ, pravdy, ktorú vyslovila. Od roku 1969 sa 

stala Banská Bystrica mojím druhým domovom. 

Po nadstavbovom štúdiu zahraničného obchodu som sa dostala na Vysokú školu 

ekonomickú v Bratislave. Po dvoch rokoch nás presunuli do Banskej Bystrice, kde sa otvorilo 

detašované pracovisko Obchodnej fakulty VŠE. Toto štúdium som absolvovala diaľkovou 

formou. Zhodou náhod som súčasne získala možnosť pracovať na študijnom oddelení tejto 

fakulty v rokoch 1973 – 1979. 

Pri prvej návšteve ma Banská Bystrica zaujala polohou, upútala ma svojou atmosférou 

a vždy mám zvláštne chvenie, keď prichádzam do Bystrice. Cítim tu ohromný 

lokálpatriotizmus a cítim sa byť naturalizovaná Banskobystričanka. 

V sedemdesiatych rokoch určite mesto posunula ďalej práve fakulta. Napriek tomu, aká bola 

doba, funkcionári pochopili význam školy v meste, poskytli učiteľom byty, študentom 

internát, takže tieto existenčné otázky riešili veľmi flexibilne. Iste im záležalo na tom, aby sa 

ekonomická fakulta etablovala tak ako Pedagogická fakulta. Mesto svojou početnejšou 

prítomnosťou oživili aj študenti. 

Ako študentka som cítila pred svojimi učiteľmi o to väčšiu zodpovednosť, že ma 

poznali ako kolegyňu. Obavy, tréma a strach mnou lomcovali pred každou skúškou. Príjemné 

pocity a skvelé zážitky z fakulty sa mi určite spájajú s mnohými pozoruhodnými ľuďmi. Na 

tom úplne samom začiatku sa študenti nechceli sťahovať z Bratislavy do Bystrice. Tým, že 

učiteľský tím tvorili vynikajúci ľudia, škola stále viac a viac získavala „na zvuku“. Takto 

nastala opačná situácia, keď sa potom všetci hlásili práve do Banskej Bystrice, lebo šli za 

dobrým renomé fakulty. Škola skutočne dosahovala vynikajúce výsledky, absolventi si našli 

dobré umiestnenie a uplatnenie. Študenti pociťovali aj ľudskú, žičlivú, priateľskú atmosféru, 

vytvorenú budovaním vzťahov zo strany učiteľov. Veľmi srdečné vzťahy so študentmi mali 

najmä pán docent Baxa, pán Gúčik, pán Orieška. Keď chodbou prechádzal pán dekan Kopšo, 

napriek množstvu povinností vždy sa študentom prihovoril, podebatoval s nimi. 

Tie začiatočné roky boli družné, veselé a veľmi príjemné, priam rodinné a sú aj pre 

mňa vždy príjemnou spomienkou. Často sme spolu absolvovali turistické výlety, pamätná 

bola trasa Banská Bystrica – Baláže – Donovaly. 

Keďže som bola diaľková študentka a k tomu zamestnaná a k tomu matka, musela som 

sa naučiť hospodáriť s časom. Keď sa mi podarilo povinnosti splniť, veľmi rada som čítala 

alebo som zašla do prírody, absolvovala turistiku. Typický študentský život som nezažila, 

zato obdobie mojej mladosti bolo pre mňa veľmi radostné a prežívala som ho zmysluplne. 

S kolegami i študentmi sme chodievali opekať, vyšli sme si na túru, spoločne sme absolvovali 

spoločenské udalosti, ako imatrikuláciu, plesy. Dobre sme sa poznali a mali sme sa radi, veľa 

sme sa zhovárali, a  keď mal niekto problém, ostatní sa mu snažili pomôcť problém vyriešiť. 



„Nútené práce“ na zemiakových brigádach sme absolvovali v Podkoniciach a v Priechode a 

so študentmi som bola na povinnej praxi vo Warnemünde vo východnom Nemecku a inokedy 

v Rostocku, kde praxovali v reštauráciách a hoteloch. Bola som tam ako kontaktný človek 

medzi spoločnosťou, ktorá zamestnávala, a študentmi, ktorí praxovali. 

Pri štúdiu som sa s nevôľou učila politické predmety, zato ma bavili jazyky a veľmi 

ma zaujímali odborné predmety súvisiace s cestovným ruchom. Teoretické veci ma síce 

nefascinovali, ale boli základom pre ďalšie štúdium. Nemecké príslovie hovorí: teória je šedá 

a prax zelená. To, že som sa v praxi našla, si všimli aj moji učitelia a dlhší čas som bola 

spolupracovníčkou fakulty. Oponovala som diplomové práce, recenzovala niekoľko skrípt, 

zúčastňovala som sa prednášok o fungovaní cestovného ruchu v praxi. Mohla som prednášať 

konfrontáciu teórie s praxou, čo ma veľmi tešilo a veľmi rada som to robila. Je potešujúce 

a príjemné, keď niekam prídem do hotela, alebo sa pohybujem v našej brandži a oslovujú ma 

absolventi fakulty. 

 

Po vysokoškolskom štúdiu som v roku 1980 nastúpila do vtedy úspešnej cestovnej 

kancelárie Slovakoturist, kde som pracovala v prvých rokoch ako referentka a neskôr ako 

vedúca. V roku 1992 som dostala ponuku od prvej zahraničnej cestovnej kancelárie, 

zastúpenej na Slovensku, vybudovať a viesť pracovisko Ruefa Reisen v Banskej Bystrici. 

Toto pracovisko som viedla desať rokov, súčasne bolo mojou veľkou školou. Využívala som 

každú príležitosť zúčastniť sa školení a študijných ciest zahraničných touroperatorov, 

získavala som skúsenosti od zahraničných kolegov. Vždy som sa snažila oboznámiť s každou 

problematikou či zastať prácu ktorejkoľvek spolupracovníčky. Tak som získala prehľad 

o každej práci v cestovnej kancelárii, či to bol domáci cestovný ruch, aktívny či pasívny 

cestovný ruch, účtovníctvo, pokladňa, zmenáreň, letenky. Som presvedčená o tom, že práve 

snaha spoznávať detailne svoju prácu a prácu iných chýba často mladým absolventom. 

V roku 2002 som dostala dve ponuky na zmenu svojho pôsobenia a ja som sa po dlhom 

váhaní rozhodla pre tú ťažšiu cestu – viesť dcérsku rakúsku spoločnosť cestovnej kancelárie 

Satur s oficiálnym názvom – SCK Slowakisches Reisebüro vo Viedni. Tušila som, že to 

nebude jednoduché, a šťastím pre mňa bolo, že som vopred nevedela, aké to bude ťažké 

a náročné. I napriek mojim dlhoročným skúsenostiam som sa musela učiť všetko nanovo 

v novej krajine – od mentality ľudí až po rakúske zákony, účtovníctvo, kontakty s bankou, 

partnermi. Nehovoriac o veľkej konkurencii a náročnom boji o zákazníka s omnoho ťažšou 

pozíciou so štatútom cudzinky. Prvé roky boli veľmi ťažké, veľmi náročné, bola to ďalšia 

škola života. V skutočnosti som prežila svoje posledné kariérne roky v zahraničí, o čom sa mi 

na začiatku tejto cesty ani nesnilo. 

Vždy som svoju prácu vnímala ako poslanie a snažila som sa pracovať s veľkým 

nasadením, energiou, entuziazmom. 

Za svoj osobný životný úspech považujem fakt, že sa mi podarilo vychovať dve 

skvelé, múdre, dobré dcéry, ktorým som dala vzdelanie, pripravila som ich na „štartovaciu 

čiaru“ a môžem sa iba tešiť, že sa im darí a sú šťastné. 

 


