
Vyvrcholením tohto ženského podni-
kania a podpory postavenia žien v spo-
ločnosti bude Konferencia Top Centra 
Podnikateliek „Podnikanie spája ženy”  
s medzinárodnou účasťou k 20. výročiu 
založenia OZ TCP, ktorá sa bude konať 
11. - 12. 10. 2021 v Bratislave.

Približne pred rokom ste sa stali prezi-
dentkou TCP. Aké sú vízie združenia pod 
Vašimi krídlami?  Na čo chcete nadviazať, 
prípadne, čo „nové zasiať“? 
Ešte aj dnes musia ženy popri podnikaní 
hľadať kreatívnu cestu, aby sa z nich 
stali spoločensky uznávané osobnosti.

Ako Prezidentka TCP sa chcem usi-
lovať spájať podnikateľky a manažérky 
z celého Slovenska, poskytovať priestor 
na ich ďalšie vzdelávanie a osobnostný 
rozvoj, ako aj vyhľadávať príležitosti na 
ich prezentáciu v médiách a ich zviditeľ-
nenie. Veľmi dôležitú  oblasť vnímam me-
dzinárodnú spoluprácu združenia, ktorá 
má v TCP dlhú a bohatú tradíciu. Spo-
luprácou s medzinárodnými  asociáciami, 
organizovaním konferencií, workshopov 
a VIP klubov dáme príležitosť našim 
podnikateľkám vytvárať sieť osobných 
kontaktov aj za hranicami Slovenska.    

Mojim cieľom tiež  je, aby sme svojou 
prácou a životnými skúsenosťami moti-
vovali mladé, začínajúce podnikateľky, 
aby si splnili svoj podnikateľský sen. 
V neposlednom rade sa budem usilovať 
o rozširovanie členskej základňe TCP 
o aktívne, dynamické a výnimočné  
ženy.  ■

Na tieto virtuálne stretnutia pozý-
vame zaujímavých  hostí, či už z oblasti 
vzdelávania, kde sa našim partnerom 
stal Poradca Podnikateľa, alebo z oblasti 
pandemických predpisov a vyhlášok. 
Nechýbajú ani témy - pomoc pre pod-
nikateľov, význam vakcinácie, zdravý 
pohyb v prírode – nordic walking, zdravé 
dýchanie, zacvičiť si vo virtuálnej telo-
cvični s profesionálnou trénerkou.

Začali sme online stretnutia s Čes-
komoravskou asociáciou podnikateliek 
a manažérok na báze networkingu a spo-
lupráce. Tešíme sa hlavne na osobné 
stretnutia. Aj tu vidíme, že sila žien-pod-
nikateliek je v spájaní.

kateliek svedčí fakt, že sme tu 20 rokov 
ako úspešné združenie. A v tomto vidím 
unikátnosť TCP.

S akými ťažkosťami sa najčastejšie 
ženy-podnikateľky vo svojich biznisoch 
stretávajú?
Ženy – podnikateľky a manažérky to 
popri svojom podnikaní nemajú ľahké, 
pretože okrem svojej práce, ktorú vyko-
návajú veľmi zodpovedne, sú aj matky, 
manželky, partnerky a toto všetko musia 
skĺbiť, aby fungoval biznis, domácnosť 
aj rodina. Často musia dokazovať, že sú 
vo svojom odbore fakt dobré. Ale sú to 
práve ženy, ktoré v ťažkých situáciách 
reagujú oveľa rýchlejšie ako muži, vyni-
kajú svojou kreativitou, cieľavedomosťou 
dokážu riešiť aj komplikované problémy. 

Najčastejšie riešia problémy vznik-
nuté meniacou sa  nejasnou legislatívou, 
zvyšujúcou sa byrokraciou, odvodovou 
a daňovou zaťaženosťou, vybudova-
ním si svojej značky na trhu a udržanie 
dobrého mena, bojom s nadnárodnou 
konkurenciou ale najčastejšie vyskytu-
júci sa problém je, rozdeliť si čas medzi 
biznis a rodinu a zabezpečenie financií 
pre obidve strany. Je to časový priestor 
a financie.

Má centrum aj regionálne pobočky, kde by 
sa mohli súčasné či budúce podnikateľky 
prísť osobne informovať?
Členskú základňu OZ TCP tvoria podni-
kateľky a manažérky z celého Slovenska. 
Centrálu máme v Bratislave a osobne sa 
môžu informovať u riaditeliek TCP regi-
ónov Žilina, Banská Bystrica, Lučenec. 
Pripravujeme otvorenie v regióne Prešov. 

Pandémia koronavírusu ochromila celý 
svet. Prostredníctvom akých kanálov 
v súčasnosti s členkami navzájom komuni-
kujete? Na čo sa môžu členky tešiť, keď sa 
situácia upokojí?  
Tak ako viaceré naše členky v rámci svo-
jej podnikateľskej činnosti aj Top cen-
trum podnikateliek siahlo po virtuálnych 
prednáškach a stretnutiach. Už od minu-
lého roka  máme pravidelne 2x v mesiaci 
online  stretnutia pri „virtuálnej kávičke“, 
aby sme sa nielen  počuli, ale aj vide-
li. Pozornosť venujeme problémovým 
oblastiam, navzájom  sa povzbudzujeme 
a nabíjame pozitívnou energiou. 

Top cenTrum podnikaTeliek: 
Úspešný projekt, ktorý slávi 20. výročie
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Agenda združenia TCP
• spája podnikateľky a TOP manažérky
• podnecuje účasť žien v hospodár-

skom a vo verejnom živote
• vytvára sieť kontaktov aj medzinárod-

ného charakteru
• dáva priestor na výmenu informácii 

o podnikateľskom prostredí
• poskytuje prezentáciu podnikateľs-

kých skúseností a príbehov
• motivuje začínajúce podnikateľky 

zrealizovať si svoj podnikateľský sen
• poskytuje priestor na vzdelávanie 

a osobnostný rozvoj
• pomáha zvyšovať sebavedomie žien
• organizuje konferencie, semináre, 

besedy, workshop
www.tcpsk.comSvojou činnosťou si vybudovalo 

svoj kredit nielen na Slovensku 
ale aj v zahraničí. Jeho súčasná 
prezidentka, Tatiana Nátna, 
nám v rozhovore prezradila 
ďalšie zaujímavosti. 

OZ Top centrum podnikateliek (TCP) je už 
20 rokov referenčným bodom pre všetky 
ženy,  ktoré úspešne podnikajú, ako aj 
pre tie, ktoré iba zvažujú podnikanie ako 
svoju budúcu profesijnú cestu. Úprimne 
blahoželám. Čo sa TCP za toto obdobie 
podarilo?
Za svoju existenciu sa uskutočnili stovky 
menších i väčších podujatí – klubových 
stretnutí, vzdelávacích workshopov, 
prezentácií, medzinárodných stretnutí 
a konferencií. Členky TCP reprezento-
vali Slovensko na podujatiach po celom 
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svete. Boli súčasťou prestížnych podu-
jatí konaných opakovane v New Yorku, 
Moskve, Istanbule, Benátkach,  Monaku, 
Viedni, Petrohrade,  Prahe, Ríme, Berlíne 
alebo Nairobi. 

V roku 2013 hostilo TCP v Bratislave 
medzinárodnú konferenciu s názvom Eu-
rópsky deň podnikateliek a manažérok. 
Viac ako 200 významných podnikateliek 
z Európy a USA sa stretlo na trojdňo-
vom podujatí, aby nadviazali obchodné 
kontakty, vymenili si skúsenosti z pod-
nikania a navzájom sa inšpirovali. TCP 
sa stalo členom svetového združenia 
podnikateliek FCEM. Úsilie podporovať 
ženy podnikateľky v ďalšom rozvoji, ako 
aj motivovať ženy k rozhodnutiu stať 
sa podnikateľkami neutícha ani dnes. 
Ako členky TCP sme vďačné za všetky 
dosiahnuté úspechy. 

V čom je TCP unikátne? Prečo by ho mali 
ženy-podnikateľky registrovať?
Vytvorili sme  profesionálnu platformu 
pre podporu a propagáciu ženského pod-
nikania na  Slovensku a posilnenie posta-
venia žien v spoločnosti. Pomáhame si, 
motivujeme, inšpirujeme, vzdelávame a 
vytvárame priestor na realizáciu vlast-
ných nápadov. Ako ženy – podnikateľky 
máme nekonečný zdroj sily a len spoloč-
ným využitím týchto síl a spájaním sa 
môžeme  dosiahnuť, aby  sme sa nevzdá-
vali svojich ambícií, túžob a cieľov, aby  
mohla každá z nás žiť dôstojný život, 
aby úspech každej z nás, bol motiváciou 
a inšpiráciou pre ostatné podnikateľky. 
Zároveň vytvárame sieť osobných kon-
taktov aj medzinárodného charakteru. Že 
to robíme správne a v prospech podni-

OZ TCP bolo založené v roku 2001 úspešnou podnikateľkou Elvírou Chadi-
movou. Združenie vytvorila za účelom zviditeľnenia a podporovania ženské-
ho podnikania na Slovensku, ktoré svojim členkám umožní rásť, získavať 
nové zručnosti a vedomosti, nadväzovať kontakty a rozvíjať podnikanie. 

Stretnutie členiek TCP

Tatiana Nátna

Stretnutie podnikateliek z OZ TCP


