
■  Vzdělání

VŠ - MU Brno, učitelství Ch-Bi

■  Jazykové znalosti

NJ, AJ, RJ domluvím se, do slovenčiny 

som priam zaľúbená.

■  Co považujete za cennou radu, 

kterou jste v životě dostala?

S kloboukem v ruce projdeš celým svě-

tem.

Nikdy není tak hrozně, aby nemohlo 

být ještě hůř .

■  Kdo Vás v životě nejvíce 

ovlivnil?

Rodiče, děti, jejich děti, rodné Slovác-

ko a Jára Cimrman.

■  Co jste si odnesla do života 

od svých rodičů?

Život, dva starší bratry, láskyplné vzpo-

mínky na skromné a šťastné dětství, 

smysl pro humor, altruismus, pokoru, 

vzdělání a fotoaparát zn. Kodak z 30.

let 20.stol.

■  Co Vám v podnikání nejvíce 

pomohlo? 

Zůstala jsem sama na tři děti, cítila se 

velmi osaměle, práce byla psychotera-

pie. Dotkl se mě výrok, že samoživi-

telka se 3 dětmi má žít na okraji spo-

lečnosti. Jsem rebelka a tak jsou moje 

děti vzdělané, soběstačné, znají cenu 

práce i rodinného zázemí, nevyrostly 

v bídě. 

Pomohla mi odvaha riskovat a part-

ner, se kterým žiju i podnikám. Chytré 

hlavy a stroje a šikovné ruce kolegů. 

Nevzdat se při neúspěchu, držet slovo 

a hlavně nezpanikařit z přemíry odpo-

vědnosti, kterou nesu.

■  Jaké máte podle Vás silné 

stránky a přirozené dispozice? 

Liberální, otevřená, energická, činoro-

dá, hravá bavička, schopna organizovat 

i přijmout kritiku. Začít od nuly, hledat 

v mínusech plusy a naopak, nečekat 

pomoc druhých, altruistka… a to vše 

lze prezentovat dle úhlu pohledu i jako 

slabé stránky .

Mgr. Pavla Zálešáková
majitelka a jednatelka společnosti TECH-TRADE, s.r.o.

TECH–TRADE zpracovává tenké plechy pro vzduchotechnické účely. Z původního 

velkoobchodu se vzduchotechnikou byl obor podnikání brzy rozšířen o vlastní 

výrobu. Strojním vybavením patří ke špičkám v oboru. Zhruba 80% produkce 

putuje na export do zemí EU, zejména SRN, Rakouska a Holandska. Společnost je 

certifi kována na normu jakosti ISO 9001 a 14001. Ve výrobním programu výrazně 

dominují produkty určené pro bytové větrání. Naše výrobky naleznete zejména 

v pasivních a nízkoenergetických domech, bytových jednotkách, ale i všude tam, 

kde je nutné dopřát si zdravé komfortní mikroklima. Dlouhodobá spolupráce 

s předními evropskými výrobci, pořizování nových technologií a profesionalita 

pracovního týmu fi rmě umožňují průběžnou inovaci výrob.programu, zvyšování 

produktivity práce a   konkurenceschopnosti na evropském trhu.  V roce 2012 bude 

dokončena výstavba a rekonstrukce vlastního  moderního areálu odpovídajícího 

evropským standardům.
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Původním povoláním učitelka bio-

logie - chemie. Díky podnikavému 

duchu od roku 1992 nejdříve pra-

cuje jako OSVČ v oblasti celních 

služeb a logistiky.

Na kurzu daňových poradců zís-

kává komplexní povědomí o pro-

blematice podnikání. V roce 1995 

spolu se synem zakládá společ-

nost TECH-TIP, s.r.o. 

Od roku 1999 je majitelkou a poz-

ději i jednatelkou fi rmy TECH-

TRADE, s.r.o.

Podniká společně se svým život-

ním partnerem, ve vedení fi rmy 

se vzájemně doplňují a podporují, 

hlídá cash fl ow, on air fl ow. Tento 

vztah přijímá jako dar a štěstí
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■  Máte profesionální zásady? 

Jaké?

Korektnost, úcta ke každé lidské by-

tosti a práci, nutnost vývoje, schopnost 

přiznat pochybení a poučit se z chyb, 

spravedlivý přístup.

Už ve školství jsem si předsevzala, že 

do mých hodin nepůjde žádný žák 

s nechutí, natož strachem a o totéž se 

snažím i ve fi rmě, kde je vše těžší do-

držet, protože nároky na kvalitu práce 

a důsledky pramenící z chyb jsou mno-

hem razantnější.

■  Jaké vlastnosti by podle Vás 

měla mít žena, která chce 

dosáhnout úspěchu ve vedoucí 

pozici?

Přirozenou autoritu, nárok na profesi-

onálně odvedenou práci, umění jednat 

s lidmi a vštípit jim vědomí, že každý 

je článkem celku se společným zájmem 

a cílem, kde nekomunikovat a nespolu-

pracovat navzájem, je nedovolený pře-

pych s negativním dopadem. Tedy vše, 

co má i muž-vůdce, jen navíc empatii.

■  Jak je podle Vás nejlepší 

prosadit vlastní osobu a udržet 

si autoritu?

Být příkladem a prvkem, který stme-

luje pracovní tým a strhne ostatní pro 

společný cíl. Uznat vlastní chybu, po-

zitiva chválit přede všemi, nedostatky 

vytýkat mezi čtyřma očima. Neztratit 

nadhled, vizi a humor.

■  Čeho si vážíte u lidí, kolegů? 

Samostatnosti, schopnosti rychle vy-

hodnotit a řešit problémy. Upřímnosti, 

profesionality, píle, korektnosti, kolegi-

ality, loajality.

■  Co byste ráda změnila 

v osobním nebo profesním 

životě?

Ubrat času věnovanému profesi ve pro-

spěch rodiny a zálib… nestíhám být ba-

bičkou. Doplnit vzdělání v oblasti eko-

nomiky a práva. Doučit se cizí jazyky 

na úroveň, která nevzbuzuje shovívavý 

úsměv. 

Mít zdraví, čas, sílu a nadšence, kteří 

by mi pomohli realizovat další podni-

katelské záměry.

■  Máte svůj oblíbený literární 

žánr a autora?

Ráda si přečtu každou dobrou kníž-

ku. Okouzluje mě Roald Dahl, zejmé-

na jeho tvorba pro děti plná pokory, 

moudra a laskavého humoru.

■  Kde ráda trávíte dovolenou, 

jak relaxujete?

Miluju plavání, jsem plavec vytrvalec, 

pro radost vnoučat skáču šipky. S mu-

žem jezdíme do lázní, kde lze roman-

ticky plavat venku i v mrazivém lednu, 

položit se na vodu, dívat se do oblak, 

cítit tání sněhových vloček na obličeji 

a nebe nezebe. Nádhera je jízda na kole 

barvami vonící přírodou. S rodinou si 

vychutnám, když chutná, co uvařím. 

Hladivá něha je pobytí se svými blíz-

kými. 

■ Jaké je Vaše hobby?

Zahrádka – vrací mi péči. Fotografo-

vání, příroda, plavání, jízda na kole, 

houbaření, literární tvoření do šuplí-

ku, fi lm. Louskání ořechů, problémů 

a hádanek. 

■  Za co ráda utrácíte peníze?

Za radost druhých.

■  Máte v plánu se ještě něco 

naučit?

Cizí jazyky, manažersky růst a naučit 

se říkat „ne“.

■  Která historická událost na Vás 

zapůsobila?

Holocaust nelidskostí, okupace 1968 

pocitem války, sametová revoluce 1989 

nadšením z neomezených možností, 

nástupem demokracie a darem potkat 

se doma s bratrem z emigrace, teroris-

tický útok 11.září 2001 v NY hrůzou 

z bezmoci předcházet podobným úto-

kům. 

■  S kým byste se ráda setkala?

Se svými rodiči. 

Setkání s  každým člověkem obohacu-

je.

■  Vaše motto: 

Nedělej druhým to, co nechceš, aby dě-

lali tobě.

něco 

st a naučit 

ost na Vás 

upace 1968 

voluce 1989 

 možností, 

arem potkat 

TECH-TRADE, s.r.o.
695 01 Hodonín, 

Velkomoravská 4270/89B
Email: info@tech-trade.cz

www.tech-trade.cz
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