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ODBORNÍCI RADIA: 
Ako mať dosť peňazí aj tesne pred výplatou
Zuzana Knechtová, manažérka úverových produktov mBank
Život prináša situácie spojené s neča-
kanými výdavkami. Aj vám sa už stalo, 
že vás prekvapila nečakaná situácia 
a potrebovali ste okamžite peniaze? 

Ak potrebujete finančnú rezervu, 
môže byť pre vás vhodným riešením 
mRezerva od mBank. Na účte budete 
mať povolené prečerpanie s úverovým 
limitom od 200 eur až do 12 000 eur. 
Vtedy vám už nečakané výdavky  
nebudú spôsobovať vrásky na čele. 
 
Otvorenie a vedenie mRezervy je 
zadarmo, požiadate o ňu raz a čerpáte, 
kedykoľvek budete nutne potrebovať 
peniaze navyše. Veľkou výhodou je 
to, že úroky platíte len z vyčerpanej 

sumy a za dni, počas ktorých rezer-
vu čerpáte. No a splácanie prebieha 
automaticky z peňazí, ktoré následne 
prídu na vaše mKonto. 
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Keď som priviedla na svet prvo-
rodenú dcéru, úprimne som si 
nevedela predstaviť, že sa vrátim 
do práce, kde to bude zase od 

– do. Chcela som byť pánom svojho času, 
zostať mamou najviac, ako sa dá. Takže som 
sa rozhodla staviť na svoju podnikavú dušu, 
urobila som si kozmetický a vizážistický 
kurz a otvorila malé kozmetické štúdio. 
A fungovalo to. Dokonca tak, ako som si to 
predstavovala. Stíhala som malú aj klientky. 
No potom jednoducho zasiahol Murphy – 
čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí. Dcéra 
ochorela a vyzeralo to nadlho. Štúdio bolo 
zatvorené, ale nájomné a všetky mesačné 
poplatky s tým spojené zostali. Musela som 
vymyslieť, čo ďalej a inzerát, cez ktorý som 
chcela získať niekoho, kto tam bude robiť so 
mnou, sa mi zdal ako dobrý nápad. Hádam 
niekoho nájdem…

Najlepšie kamarátky(?) 
Našla som. A nielen kolegyňu, ale aj ka-
marátku. Všetko zlé je asi naozaj na niečo 
dobré. Začalo to opäť šliapať, dokonca prišla 
ponuka na nové priestory a ja som mala chuť 
to skúsiť. Fakt sa nám darilo a boli sme obe 
spokojné, tak prečo nie? Bola to výzva. Aj 
keď sa mi konečne podarilo znovu otehot-
nieť a čakala som naše vytúžené druhé dieťa, 
nevidela som v tom problém, o to viac, že 
sme na to boli dve. Vtedy už naozaj najlepšie 
kamarátky. Boli sme si blízke, cho-
dili sme na spoločné dovolenky 
a trávili spolu veľa času mimo 
práce aj so svojimi polo-
vičkami. Bolo nám spolu 
skrátka fajn. Po večeroch 
a nociach sme potom 
prerábali nové priestory. 
Bolo to o dušu, no zároveň 
úžasné. Možno práve preto 
som cítila, aké je dobré, že ju 
mám. A mala som pocit, že jej to 
musím dať nejako najavo. Vtedy som 
jej ponúkla tridsaťpercentný podiel. Dodnes 
celkom presne neviem prečo, či ma k tomu 
viedol strach z toho, že po rozšírení to už 
bola celkom veľká živnosť a vo dvojici sa 

bude predsa len ťahať lepšie, 
alebo som jednoducho ne-
bola schopná prijať pomoc 
a mala som pocit, že jej za 
ňu musím niečo dať. Bola 
to však chyba…

Bod zlomu
Porodila som syna, krásne a zdra-

vé dieťa, na ktoré sme čakali celé 
roky, a bola som v siedmom nebi. Neviem, 
či sa ona tešila so mnou, ale ja som sa v tej 
chvíli s ňou radovať nedokázala. Začala si 
totiž nový vzťah – so ženatým mužom, ktorý 

mal doma dvojročnú dcéru a manželku, ktorá 
mu vraj nerozumela, vôbec ho nechápa-
la, kým moja kolegyňa, slobodná, mladá 
a krásna áno a vždy mala pre neho otvorenú 
náruč. Tak trápne otrepané… Pre mňa určite 
a myslela som si, že aj pre ňu, ale asi som sa 
zmýlila. Znovu. Naše priateľstvo pomaly, ale 
isto dostávalo trhliny. Ale, a na tom sme sa 
zhodli, dôvod na skončenie spoločného pod-
nikania to nebol. Len sme si každá začali žiť 
svoj život osobitne. Ja som mala doma ani 
nie ročné bábätko, väčšinou som teda presne 
podľa našej dohody pracovala z domu s tým, 
že len čo syn trochu podrastie, opäť bude 

LEN NA život

Bolo obdobie, keď vstávala aj zaspávala s presvedčením, že je na figu, že všetko, čoho sa dotkne,  
pokazí a všetkým doma je len na príťaž… Ona, ktorá bola celý život samý nápad, plná odvahy a chuti 

do práce. Až kým Zdenka Šulcová nestretla ju, nesprávnu ženu, ktorú nazvala kamarátkou…

Príbeh Zdenky: „Kamarátka mi zničila 
život počas jedinej noci”

všetko ako predtým. Bohužiaľ, dohoda-ne-
dohoda, „pán“ začal mať pocit, že pracujem 
málo, hlasno na to upozorňoval a presviedčal 
ju, že by mala pracovať už len na svojom. 
Keď potom v posledný júnový deň pred 
pätnástimi rokmi neskoro v noci zazvonili na 
dvere u nás doma, prišla mi už iba povedať, 
že ho poslúchla a že si berie, čo jej patrí. Do 
ruky mi strčila akýsi papier a zvrtla sa na 
päte. Zbohom. 

Nemohla som jesť, spať, 
nevládala som žiť
Zostala som ako obarená, za dverami spali 
deti a ja som s nimi bola doma sama. Ne-
mohla som sa ani zobrať a utekať do firmy 
zistiť, čo sa vlastne stalo. Až na druhý deň 
som pochopila, že jednoducho vykradla našu 
prevádzku. Akože si len zobrala svoj podiel 
– prístroje, ktoré sme mali spoločne kúpené 
na lízing, ale lízingové zmluvy už nie. Tie mi 
nechala spolu s vybielenými priestormi, za 
ktoré bolo treba platiť nájom, a s niekoľkými 
zamestnancami, ktorí čakali výplatu. Pritom 
ja som pre nich nemala nielen peniaze, ale 
ani prácu. K sebe totiž odlákala ešte aj našu 
klientelu. Pre ňu to bola dlho pripravená 
akcia, pre mňa blesk z jasného neba, ktorý 
ma zrazil na kolená. Bola som zúfalá a na 
dne. Na takom dne, ktoré som si dovtedy 
nedokázala ani predstaviť. Viem, že dôležité 
je byť zdravý a všetko ostatné sa zvládne, ale 
vtedy mi to tak vôbec nepripadalo. Zrútil sa 
mi svet. Všetko, čo som celé roky budovala, 
sa rozpadlo ako domček z karát. Nemala som 
nič, len dlhy. Nemohla som jesť, spať, nevlá-
dala som žiť. Bože, aká som len bola naivná 
a hlúpa – prepisovať na ňu podiel… Za čo?

Som na figu
Pripadala som si ako ten, kto všetko pokazil, 
zničil život sebe, deťom, všetkým okolo… 
mala som pocit, že som na figu, že ma nikto 
nepotrebuje, naopak, som balvanom na ich 
krku. Musela som ukončiť nájomné zmluvy, 
ľudom dať výpovede, ale ešte predtým výpla-
ty, na ktoré som bola nútená si požičať. Viem, 
že pre niektorých to bolo ťažké, ale inú mož-
nosť som nemala. Banka, ktorú nezaujímalo, 
kde nakúpené prístroje skončili, ale kto s nimi 
podpisoval lízingové zmluvy, mi síce dala 
prijateľnejší splátkový kalendár, ale finančne 
to bolo pre mňa viac ako nevýhodné. Inak to 
však nešlo. S ročným dieťaťom som nemohla 
začať ani odznova, manžel bol muzikant bez 
pracovnej doby, nebola teda šanca, že by sme 
sa pri deťoch nejako vystriedali. Mala som 
pocit, že nastal koniec sveta. O všetko, čo 
som roky budovala, som prišla. Kamarátka 
mi behom jednej noci zničila život. Bola som 

presvedčená, že už nič nezvládnem, a najmä, 
že už nič nemá cenu…

Čo som urobila zle?
Dostala som ponuku na novú prácu. 
Síce v úplne inom odbore, ale 
prikývla som. Vedela som, že 
jednoducho musím, aj keď 
to znamenalo začať znova 
od nuly. Bola som ako stroj, 
fungovala som na výkon 
a zabudla som žiť… Keď 
som sa však pozrela na našu 
rodinu, na deti, došlo mi, že si 
to nezaslúžia, že majú mať doma 
šťastnú mamu, ktorá im je schopná dať 
toľko lásky, koľko potrebujú. Nie takú, čo 

sa bude ľutovať, že sa jej niečo nevydarilo, 
a hľadať donekonečna vinníkov, ktorí za to 
môžu. Hlavne keď ženu, ktorú som kedysi 
nazývala kamarátkou, dokonca najlepšou, 
nič z toho, čo spôsobila, nezaujímalo. Už 
sme sa nikdy nevideli, všade posielala za 
seba právnikov, aby mi nakoniec odkázala, 
že sa nemám čudovať, že mi urobila to, čo 
urobila, veď sme sa zase až tak dobre nepo-
znali… Tak som pochopila, že bojovať o to, 
aby prevzala zodpovednosť, vlastne nikdy 
nikam nepovedie. Jednoducho som to vzdala 
a vykročila ďalej bez tohto bremena. Dnes 
verím, že všetko je tak, ako má byť. Predtým 
som bola zlomená, nerozumela som, prečo sa 
mi to stalo. Čo som urobila zle? Keď sa však 
obzriem dozadu teraz, uvedomím si, čo všet-
ko som dokázala, že som sa nezložila, a aj 
keď to bolo ťažké, vďaka pomoci najbližších 
a obrovskej podpore manžela som to zvládla. 
Začala som sa venovať tomu, čo ma baví. 

Vytvorila som projekt „Snadné učení®“, 
ktorým sa snažím pomáhať deťom 

nájsť sebavedomie a istotu 
v škole aj v živote. A nie je to 

zďaleka len práca, je to vášeň 
a koníček, ktorý mi pomohol 
znovu sa tešiť zo života. Už 
nerozmýšľam nad tým, čo 
som stratila, ale naopak, čo 

som dostala – absolútnu istotu 
v rodine a presvedčenie, že pre-

kážky nie sú na to, aby nás zastavili. 
Majú nám len ukázať, koľko sily a odhodla-

nia v nás je. Mne to naozaj odhalili.
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„Čo bola pre 
kamošku 

pripravená akcia, 
bol pre mňa blesk 

z jasného neba, 
ktorý ma zrazil 

na kolená.“

„Aká som len 
bola naivná 

a hlúpa 
– prepisovať 

na ňu podiel… 
Za čo?“

Nakoniec si Zdenka uvedomila, 
že šťastie si nesmie dať ukradnúť. 
Dnes ho doslova rozdáva vďaka 
projektu Snadné učení®. Uvedomila si, že jej 

deti potrebujú mamu, 
ktorá ich miluje.


