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Úspešné ženy podporujú talentované deti
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Súčasťou 4. ročníka benefičného galavečera Štvorlístok pre talenty, ako je už 
tradíciou, bola exkluzívna prehliadka úspešných žien reprezentujúcich spoločenský, 
vedecký, politický a podnikateľský život na Slovensku i v zahraničí. Spoločenské 
modely pri tomto ročníku vyhotovovala akademická maliarka a módna návrhárka 
Iveta Lederer. Trinásť úspešných žien finančne prispelo do Štipendijného fondu 
občianskeho združenia LECA. Na javisku Mestského divadla P.O. Hviezdoslava 
v Bratislave si mali možnosť tieto úspešné dámy vyskúšať úlohu modeliek.

Občianske združenie LECA podporuje talentované 
deti a mládež vo všetkých umeleckých odvetviach 
– hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. 
Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali 
svoje danosti a  ich rozvíjanie obhájiť. Štipendisti 
o.z. LECA sú žiaci základných umeleckých škôl, štu-
denti konzervatórií, víťazi domácich a  svetových 
súťaží, študenti umeleckých odborov na vysokých 
školách. Zmyslom projektu je podporovať jedineč-
nosť a  osobitosť každého snaživého dieťaťa, bez 
rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania a rasy. 
Venuje sa vyhľadávaniu a podpore talentovaných 
detí zo sociálne znevýhodnených skupín, teda 
takých detí, ktoré boli obdarené talentom, ich 
sociálne zázemie im však nedovoľuje zabezpečiť 
podmienky pre plnohodnotné štúdium a  rozvoj 
talentu.  V  uplynulých rokoch bolo do štipendij-
ného programu zaradených a  podporených spolu 
už viac ako 120 detí a mladých ľudí zo Slovenska 
a  Čiech, mnohí z  nich sú dlhodobo podporovaní. 
V aktuálnom školskom roku bolo do štipendijného 
programu zaradených 73 štipendistov a na štipen-
diá bola prerozdelená suma 40.000 Eur.

Dr. Andrea Rajňáková, PhD.
lekárka - gastroenterologička, majiteľka kliniky v Singapure

Absolvovala Lekársku Fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave. Po ukončení prvej 
atestácie v  odbore Interná medicína, odišla 
do Singapuru, kde v Univerzitnej Nemocnici 
pôsobila 15 rokov. Popri klinickej činnosti 
sa aktívne venovala výskumu a v roku 2000 
obhájila doktorandskú prácu na tému rako-
vina žalúdka. Počas svojej vedeckej činnosti 
získala niekoľko prestížnych ocenení. Jej vý-
skumná práca dostala najvyššie ocenenie na 
vedeckom kongrese v lekárskych disciplínach 
organizovanom Ministerstvom Zdravotníctva 
v  Singapure. V  roku 2005 získala najvyššiu 
akreditáciu Singapurskej akadémie v gastro-
enterológii (FAMS). V roku 2010 otvorila pri-
vátnu prax v naviazaní na najväčšiu privátnu 
nemocnicu v  Juhovýchodnej Ázii Mount 
Elizabeth Hospital, Parkway. Momentálne 
otvára novú kliniku s  kompletným vybave-
ním na poskytovanie holistického prístupu 
k diagnostike a liečbe pacientov s gastroen-
terologickými problémami.

Pôvodným vzdelaním teoretička umenia, 
už počas štúdií spolupracovala na založení 
prvej slovenskej neštátnej galérie ume-
nia. Postgraduálne tituly získala štúdiom 
politiky vo Veľkej Británii a  komunikácie 
vo Francúzsku, manažment študovala na 
amerických univerzitách. Na Slovensku 
pracovala v oblasti protokolu na Americkej 
ambasáde, ale tiež v oblasti volebného po-
radenstva pre Úrad OBSE pre demokratické 
inštitúcie. Od roku 2002 je úradníčkou EÚ, 
posledných 8 rokov v  riaditeľských funkci-
ách na Úrade pre vydávanie publikácií EÚ 
so sídlom v Luxemburgu. Medzi hlavné čin-
nosti úradu patrí produkcia a šírenie legis-
latívnych a všeobecných publikácií a správa 
webov, ktoré poskytujú občanom, vládam 
a podnikom digitálny prístup k oficiálnym 
informáciám a údajom EÚ.

Mgr. Eva Beňová, MA, DESS
riaditeľka Úradu pre vydávanie publikácií EÚ 
        so sídlom v Luxemburgu

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
profesorka, zástupkyňa prednostu I. Chirurgickej kliniky 

Lekárskej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika 
a Univerzitnej nemocnice 
L. Pasteura v Košiciach

Vyštudovala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Ko-
šiciach, kde absolvovala tiež doktorandské 
štúdium v  odbore chirurgia, špecializácia 
gastroenterochirurgia. Od roku 1995 pôsobí 
ako sekundárny lekár I. Chirurgickej kliniky 
Lekárskej fakulty UPJŠ a FNsP v Košiciach. Ab-
solvovala odborné stáže v USA a v Nemecku.  
V roku 2017 bola prezidentom SR vymenova-
ná za profesorku.

Spoločnosť, ktorú vedie je dodávateľom 
komplexných dopravno-zasielateľských 
a logistických služieb pre najväčšie výrobné 
firmy po celej Európe. Ročne zabezpečujú 
viac ako 25-tisíc prepráv. Firmu založila 
pred 17 rokmi s  víziou poskytovania nad-
štandardných služieb v  tejto oblasti. Dnes 
zamestnáva vyše 80 ľudí, pred troma rok-
mi otvorili dcérsku spoločnosť v zahraničí. 
S  výrobnými firmami spolupracuje už pri 
plánovaní, v cenotvorbe ich produktu, kto-
rá je závislá na dopravných a  logistických 
nákladoch. Svoju prácu má veľmi rada a je 
presvedčená, že spokojný zákazník je alfou 
a omegou podnikania.

Mária Csizmadiová
konateľka a riaditeľka spoločnosti Speed line

Ing. Mariana Hriňová
zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej 

školy vo Zvolene

V roku 2004 zriadila Súkromnú strednú ume-
leckú školu v meste Zvolene. Pri svojej práci 
sa často stretáva s deťmi zo sociálne znevý-
hodneného prostredia. Aj keď by sa mohlo 
zdať, že súkromnú umeleckú školu navšte-
vujú deti z lepšie situovaných rodín, nie vždy 
je to tak. Od zriadenia školy podporuje talen-
tované deti rôznymi sociálnymi programami 
a  v  súčasnosti sa za štúdium neplatí. Záleží 
jej na tom, aby deti, ktoré nemajú dobré 
finančné zázemie študovali, rozvíjali svoj 
talent a tvorivosť.

Niekoľko rokov úspešne pôsobí v  pozícii 
marketingovej manažérky v  Liečebných 
termálnych kúpeľoch Sklené Teplice, ktoré 
patria medzi najstaršie kúpele na Sloven-
sku. Malebné rodinné kúpele s  bohatou 
históriou a  výnimočne liečivou termálnou 
vodou sú predurčené na liečbu pohybové-
ho ústrojenstva. Európsky unikát - jaskyn-
ný parný kúpeľ s  teplotou termálnej vody 
42 st. je vyhľadávanou a veľmi obľúbenou 
atrakciou pre domácu ale aj zahraničnú 
klientelu. Od roku 2016 patria medzi part-
nerov projektu Štvorlístok pre talenty.

Ivana Marušková
marketingová manažérka Liečebných termálnych kúpeľov 
       Sklené Teplice

▶▶▶

Akademická maliarka a módna návrhárka Iveta 
Lederer absolvovala štúdium na pražskej Vyso-
kej škole umelecko-priemyselnej. Počas štúdia 
si rozvíjala vzdelanie aj v Helsinkách. Od roku 
1980 prednášala najskôr na bratislavskej Vyso-
kej škole výtvarných umení, neskôr aj na iných 
vysokých školách. Na odborných seminároch 
prednáša spoločenskú etiketu a kultúru odieva-
nia. V tejto oblasti sa stala odborným garantom. 

Odevnej tvorbe sa venuje od roku 1985 a pod značkou LEDERER vytvorila odevné 
originály a kolekcie pre dámy aj pánov. Na svojom umeleckom konte má množ-
stvo módnych prehliadok. Je odbornou predsedníčkou poroty projektu Nové tváre 
módnej scény Bratislavských módnych dní.
Ako výtvarníčka má za sebou desiatky samostatných výstav po Slovensku a v Čes-
kej republike, vo Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Belgicku, Dánsku, Nór-
sku, Fínsku, Francúzsku, Španielsku, ale taktiež napríklad aj v Indii. Momentálne 
sa venuje maľbe obrazov 3D technikou. V roku 2017 získala významné ocenenie 
- 1. miesto za tvorbu na prestížnej výstave v Nemecku, AWARD FOR THE BEST 
ARTIST 2017 v konkurencii 14. krajín sveta.
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MDDr. Lucia Richterová
zubná lekárka, čeľustný ortopéd

Vyštudovala zubné lekárstvo na Lekárskej 
fakulte Univerzity Palackého v  Olomouci. 
Po skočení štúdia pracovala ako zubný le-
kár v  súkromnej zubnej poliklinike v Tren-
číne. Postgraduálne štúdium čeľustnej 
ortopédie absolvovala na Katedre čeľustnej 
ortopédie – Lekárskej fakulty Slovenskej 
zdravotníckej univerzity. V  súčasnosti pra-
cuje v  súkromnej stomatologickej klinike 
v  Bratislave. Pomáha deťom i  dospelým, 
aby boli vďaka peknému a žiarivému úsme-
vu v živote šťastní a úspešní.

V  minulosti pôsobila v  oblasti cestovné-
ho ruchu a  marketingu. Niekoľko rokov 
bola riaditeľkou marketingu v  TV JOJ. 
Je majiteľkou a  konateľkou spoločnosti 
MG Prime, ktorá sa zaoberá reklamnými 
a marketingovými službami, organizova-
ním kultúrnych a spoločenských podujatí. 
Venuje sa tiež osobnému rozvoju žien, ich 
transformácii a  zmene životného štýlu 
a etikete. Túto prácu považuje za najinšpi-
ratívnejšiu. Tvrdí, že keď sú ženy šťastné, 
sú šťastné aj ich rodiny. A šťastná rodina 
je najväčším zmyslom jej života.

PhDr. Mária Gáliková
podnikateľka

PaedDr. Eugenia Soňa Braunová
konateľka cestovnej agentúry Kornati Tribunj

Jej kariérna činnosť začala učiteľským po-
slaním na základnej škole, okrem výchov-
novzdelávacej činnosti sa venovala osvetovej 
činnosti pre deti a  mládež.  V  rámci zabez-
pečovania obsahu a  vzdelávania pokračo-
vala činnosťou a  riadením na Ministerstve 
školstva, kde nadobudla skúsenosti v oblasti 
riadenia a  vzdelávania na všetkých typoch 
škôl a školských zariadení. Neskôr pracovala 
v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. 
V  súčasnosti už viac ako 10 rokov podniká, 
venuje sa turistickému ruchu, kde využíva 
svoje celoživotné skúsenosti  vo vzdelávaní  
- v  rámci aktívneho a  pasívneho využívania 
dovolenkového pobytu pri mori všetkých do-
volenkujúcich ako aj detí a mládeže.

Venuje sa poskytovaniu komplexných 
služieb vo forme odborného poradenstva 
a  dohľadu nad redukciou hmotnosti, pora-
denstva v oblasti výživy, zdravého životného 
štýlu. Vytvorila licenčný systém na nezávislé 
prevádzkovanie poradenských centier pre 
úpravu telesnej hmotnosti pomocou redukč-
ných programov a  špeciálnych výživových 
programov pri zdravotných obmedzeniach. 
Primárnou úlohou týchto programov, okrem 
účinnej redukcie a optimalizácie hmotnosti, 
je predovšetkým pomáhať ľuďom pri liečbe 
civilizačných ochorení, ktoré vznikajú práve 
v dôsledku nadváhy a obezity.

PhDr. Iveta Nemcová, MBA
zakladateľka a prezidentka Aliancie výživových 
        poradcov Slovenska

Mgr. Ľubica Mačugová
zakladateľka značky CYPRIANUS

Je zakladateľkou značky Cyprianus a  jej lu-
xusnejšej verzie Hallen Mollen. Nositeľom 
značky Cyprianus je prírodná kozmetika vy-
rábaná na Slovensku, pod Vysokými Tatrami. 
Čerpá z našich národných tradícií a prírodné-
ho bohatstva, obohatených o nové poznatky 
a  suroviny, ktoré ju ešte vylepšujú. Koncept 
Cyprianus zahŕňa aj autorskú tvorbu bižuté-
rie z polodrahokamov.

V  školstve pôsobí niekoľko desiatok ro-
kov s výbornými odbornými výsledkami. 
Okrem pedagogickej činnosti vykonávala 
funkciu zástupkyne riaditeľa v  2 ško-
lách. Dlhé roky aktívne pracovala tiež 
ako výchovná poradkyňa, protidrogová 
koordinátorka, koordinátorka prevencie 
kriminality a  v  súlade s  kvalifikáciou 
školský psychológ pomáha žiakom, ro-
dičom i  mladým pedagógom preklenúť 
rôznorodé problémy. Aktívne sa angažu-
je v príprave žiakov na súťaže v prednese, 
rétorike a  vlastnej tvorbe s  výbornými 
výsledkami v  okresných, krajských a  ce-
loslovenských kolách. Za jej prístup k ľu-
ďom a  ich problémom bola opakovane 
zvolená za poslankyňu Mestského za-
stupiteľstva v  Bánovciach nad Bebravou 
a opakovane už v 2. volebnom období za 
poslankyňu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja.

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja 
       a mesta Bánovce nad Bebravou,  
       psychologička a pedagogička

Foto: archív LECA

Dr. Silvia Oravkin Matejová, MBA
riaditeľka Hotela pod Lipou, Modra – Harmónia
Počas svojej manažérskej kariéry pôsobila ako obchodná a mar-
ketingová riaditeľka, lektorka poradensko – vzdelávacej spoloč-
nosti, pôsobila v  oblasti správy nehnuteľností aj ako generálna 
riaditeľka Eurovea Trade Centra v Bratislave. Podieľala sa na roz-
behu tohto projektu, kde zastrešovala činnosti ako tvorba stra-
tégií, dlhodobé plánovanie, rozpočtovanie, marketing a budova-
nie značky centra. V  súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá 
vlastní a prevádzkuje Hotel pod Lipou v Modre - Harmónii. Okrem 
projektového riadenia celej výstavby hotela sa aktívne podieľa aj 
na jeho riadení a prevádzkovaní.


