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slovenka simona kocúrová 
si žije svoj sen v taliansku 

a tvorí zážitky Pre ľudí

Človek je ako strom
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slovenka simona kocúrová 
si žije svoj sen v taliansku 
a tvorí zážitky Pre ľudí

akčná mladá žena s veľkými 
snami si nevedela predstaviť 
svoju budúcnosť v rodnom 
Haliči na juhu slovenska. 
estetika, umenie a dobrodruž-
stvo sú pre simonu Kocúrovú 
hlavnou esenciou naplneného 
života, a tak je úplne 
pochopiteľné, že keď sa jedného 
dňa ocitla vo Florencii, 
zamilovala si genius loci 
miesta a usadila sa tam. 
Dnes organizuje zážitkové 
pobyty v toskánsku 
aj pre také osobnosti 
kultúrno-spoločenského života, 
ako prezident Rudolf schuster. 
simoninu profesionalitu 
a služby oceňujú aj sting 
či andrea Bocelli. 
ako prebiehala jej cesta 
za naplnením svojho sna? 

Text Lenka ŠingovSká   
Foto archív SiMona kocúrová

Žiješ a podnikáš v Taliansku. Prečo práve  
Taliansko? Kedy si sa k tomuto kroku od-
hodlala? Aká bola tvoja cesta? Prezraď nám  
niečo o sebe...
Som náruživý cestovateľ a už som navštívi-
la mnoho krajín. Žiadnu nepreferujem, lebo 
každá ma zaujala niečím iným. Taliansko je 
však asi tá najrozmanitejšia. Jej zaujímavý, 
podlhovastý tvar sa odzrkadľuje v klimatic-
kých odlišnostiach v krajine, obmýva ju  šesť 
rôznych morí, bola osídlená mnohými civili-
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záciami, ktoré tu nechali stopy odzrkadľujúce 
sa v kultúre, umení, kuchyni a správaní ľudí. 
Našla som tu všetko, čo milujem. Niektorí ľu-
dia majú problém nájsť vhodnú voľnočasovú 
aktivitu, ja mám problém, že ich mám až pri-
veľa. Zaujíma ma umenie, cestovanie, šport, 
príroda, móda, hudba, dobré jedlo a víno, 
mám rada spoločnosť a toto všetko sa aj vďa-
ka Taliansku premenilo na moju prácu.  

Pred 15-timi rokmi som začínala ako model-
ka, neskôr som dostala prácu marketingovej 
manažérky v úplne inom sektore - v oblasti 
stavebníctva. Nikdy som však nezabúdala na 
moje sny a ambície mať svoje podnikanie. Aj 
keď boli začiatky veľmi náročné, dnes mô-
žem povedať, že som si sen splnila. Preto by 
som aj týmto rada povzbudila mladých ľudí 
ísť odhodlane za svojím cieľom. Cesta je plná 
prekážok a máme chuť sa na to celé občas 
vykašlať. Raz nás odmietnu v práci, potom 
nás zase podrazia falošní priatelia, stane sa,  
že nám „ujde vlak“ či my utekáme pred nie-
čím... 

Ale to všetko nás posúva ďalej. Veď toto sú 
tie zážitky, na ktoré budeme raz spomínať...

Udržuješ kontakt so Slovenskom? Je niečo,  
čo ti zo slovenskej kultúry, tradícií alebo ku-
chyne v Taliansku chýba?
Samozrejme, že na Slovensko sa rada vra-
ciam a dokonca mi ho prinesú do Talianska 
aj moji klienti. Českí a slovenskí klienti tvoria 
70% mojich zákaziek, či už sú to firmy alebo 
súkromné osoby. Moji talianski kolegovia si 
už zvykli na slovenské zvyky a náturu. Vedia,  
že u nás sa „ostré“ pije hneď na úvod, a nie na 
koniec večere (alebo aj-aj), že keď tu organizu-
jem svadby, treba si dávať pozor na objektív, 
lebo sa zo zvyku rozbije tanier a dodržiavajú 
sa aj iné zvyky. V Taliansku mi zo Slovenska 
chýba rodinka, kuchyňa a všetko ostatné mi 
tu vyhovuje. Rada sa však vraciam do vlasti 
kvôli priateľom, ktorých na Slovensku mám, 
spomienkam na krásne detstvo, slovenským 
pesničkám, filmom, vyprážanému syru a 
iným originálnym veciam.
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Veľká Homoľa

Neuniklo mojej pozornosti tvoje nedávne 
stretnutie s bývalým prezidentom Slovenskej 
republiky Rudolfom Schusterom pri príleži-
tosti odovzdania knihy „Talianske umenie, 
Otázky a odpovede“. Aký je tvoj osobný 
vzťah k tomuto konkrétnemu knižnému titu-
lu a ku knihám vo všeobecnosti? 
S pánom prezidentom Schusterom som sa 
zoznámila pred asi štyrmi rokmi vo Floren-
cii, kde som ho sprevádzala po pamiatkach, 
ktoré potreboval zdokumentovať do svojej, 
pripravovanej knihy a filmu.  S rodinkou tpo-
stupne podnikol do Talianska viacero ciest a 
ani na jednej som nechýbala. Každé stretnutie 
bolo pre mňa cťou a zážitkom. Pán prezident 
má obrovské a všestranné vedomosti, ne-
ustálu chuť a odhodlanie tvoriť. Sadli sme si 
aj ako ľudia. Spojila  nás naša spoločná láska  
k umeniu. Preto sú súčasťou kníh pána pre-
zidenta moje prednášky o toskánskych mes-
tách Florencia a Siena.

Prezerám si stránku www.sktravelprive.com, 
kde prezentuješ široký diapazón svojich ak-
tivít. Vedela by si ich pre našich čitateľov 
priblížiť? 
Venujem sa dvom hlavným aktivitám. Prvá  
z nich je organizácia pobytov na mieru rôzne-
ho charakteru: za kultúrou a umením, dob-

rým jedlom, vínnymi cestami, adrenalíno-
vým team buildingom, športom a kultúrou.  
V tejto kategórii spomeniem tie najobľúbe-
nejšie: Toskánske pobyty – spojenie prehlia-
dok miest so sprievodcom s gurmánskymi 
ochutnávkami, Milánsky víkend s operným 
predstavením v La Scale, Ferrari pobyt, Pie-
monte na bicykloch, Prosecco v župane, vý-
lety spojené s golfom alebo futbalovým zá-
pasom, Subaru jazdy na ľade a ďalšie. Tieto 
pobyty sa dajú obohatiť aj o firemný kongres 
alebo firemnú večeru v uzavretej spoločnosti.

Druhá časť mojich aktivít patrí svadbám a 
eventom, ktoré organizujem v najzaujíma-
vejších talianskych regiónoch. Svadby na 
plážach a jachtách (Capri, Puglia, Toskásko, 
Portofino a iné) v Toskánskych usadlostiach, 
historických metropolách... Už dva roky 
mám v ponuke aj Benátsky galavečer v mas-
kách, ktorý je nezabudnuteľným zážitkom. 

Objavili sa medzi tvojimi klientmi aj sve-
toznáme osobnosti? Podeľ sa o skúsenosť.
Ešte som nemala individuálneho klienta  
so zvučným menom, ale v spoločnosti,  
v ktorej sa pobybujem, sa často stáva, že 
sa na večierku objaví nejaká talianska ce-
lebritaz oblasti umenia alebo športu. Po-
čas dovolenky v Saint Tropez som sa 
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stretla s Karl Lagerfeldom. Náhoda to za-
riadila tak, že sme sa ocitli na jeho večierku,  
kde bol so svojím mladučkým partnerom. 
Počas módnych dní vo Florencii som mala 
možnosť byť hosťom exkluzívnej módnej 
prehliadky, na ktorej sa zúčastnil aj Rober-
to Cavalli. S mojimi klientmi chodíme de-
gustovať víno do rezortu vnukov návrhára  
S. Ferragama a je známe, že prenajímam vilu 
speváka Stinga v Toskánsku. 

Pred niečo vyše piatimi rokmi, keď som ťa 
ešte nepoznala, na sociálnych sieťach som 
vzhliadla pútavé krátke video o exkurzii  
vo výrobnom závode Ferrari. Vstup do krá-

ľovstva Enza Ferrariho je snom nejedného 
fanúšika motorizmu. Môže sa takýto sen 
stať realitou? Aké sny vieš zrealizovať?
Vytvorila som špeciálny Ferrari pobyt, 
ktorý účastníkov naplno vtiahne do sveta 
najslávnejších áut sveta, ktorého sa vďaka 
pobytu stanú súčasťou. Pobyt začína “pred-
prípravou” v Toskánsku, kde strávime deň 
vo Florencii, vyskúšame si školu degustácie 
vín v starobilej väznici politických zajatcov. 
Večer ochutnáme typické stejky a na druhý 
deň sa už presúvame do lokality Maranello. 
Tam je pripravená prehliadka múzea Ferra-
ri, po ktorej nasleduje skúška na trenažéri 
F1. Neverili by ste, že pri tejto skúsenosti, 
ktorá je naozaj veľmi podobná realite, nie-
ktorých klientov doslova zaleje pot. Po-
tom nasleduje jazda na skutočnom Ferrari.  
V ponuke máme aj tie najrýchlejšie kúsky 
ako Huracan STO alebo Performante. Túto 

aktivitu dokážem zariadiť na ceste, ako aj  
na originálnej, pretekárskej dráhe. Zážit-
kom je aj exkluzívny vstup do areálu fabriky,  
ktorá za bežných okolností nie je otvorená ve-
rejnosti. Ukážeme návštevníkom aj letné sídlo 
Enza Ferrariho a prezradíme zážitky z jeho 
života. Nechýba ani obed alebo večera v jeho 
obľúbenej reštaurácii. Viem zabezpečiť aj iné 
skutočne nezabudnuteľné aktivity na želanie, 
ale chránim si svoje know-how, a tak ich radšej 
opíšem a ponúknem až reálnemu klientovi. 

Medzi dámami je obľúbený víkend v Milá-
ne. Veľa pánov pre svoje manželky objednáva 
práve pobyt s operným predstavením v di-
vadle La Scala, ktorý je zážitkom na celý život. 
Ak prehovoríte kamarátku, odporúčam pobyt 
“Diabol nosí Pradu”, ktorý okrem prehliadky 
mesta obsahuje shopping tour s kávičkami vo 
fashion kaviarňach D&G, Armani, BVLGARY 
a pravú milánsku party. 

Minulý rok som zrealizovala súkromnú osla-
vu výročia na ostrove Capri, ktorá bola pri-
pravená tajne, takže oslávenci o ničom ani len 
netušili. Súkromný šofér, ktorý bol mojím spo-
jencom, manželský pár dopravil do krásnej, 
panoramatickej reštaurácie, kde som už všetko  

pre nich pripravila. Dokonalá, kvetinovo-cit-
rusová výzdoba, v rámikoch obľúbené rodin-
né fotografie, miestne pochúťky, prosecco a to 
všetko za sprievodu živej hudby. Po dojíma-
vom aperitíve nasledoval spomienkový foto-
grafický servis s videom. Počas romantickej 
večere sme už manželský pár nechali osamote 
vychutnať si toto špeciálne prekvapenie, kto-
ré pre nich objednal ich syn.

Keď sme pri snoch... z tvojho rozprávania sa 
javí, že žiješ svoj sen. Je ešte niečo, po čom 
túžiš v pracovnom živote?
Nikto a nič nie je v živote dokonalé, ale som 
rada, že tie roky tvrdej práce sa vyplatili. Sa-
mozrejme, ambície mi nikdy chýbať nebudú. 
Potešila by ma zákazka od svetoznámej nad-
národnej spoločnosti alebo slávnej osobnosti. 
Rada by som pokračovala s organizovaním 
podujatí aj v iných krajinách, kde chcem pri-
niesť niečo nové a neobyčajné. Už na tom aj 
pracujem aj na Slovensku. Uvidíme, ako sa to 
podarí.  Postupom času mnohé moje „desig-
ned tour“ fungujú aj bez mojej prítomnosti. 
Mám tak viac času, ktorý využívam na iné 
pracovné aktivity a súkromný život.




