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aty, ktoré na módnej pre-
hliadke predvedie, si Moni-
ka Céreová kúpi. Sú tak jej

osobnou investíciou a súčasne for-
mou podpory projektu Plaváček,
ktorý ju nadchol. „Má viacero roz-
merov – sociálnych, ekonomických
i kultúrnych. Spája úspešných a zá-
roveň ,ľudských’. Nielen že deťom
z detských domovov a zo sociálne sla-
bých rodín umožňuje získať ekono-
mickú podporu, ale ukazuje im aj
cestu a vzory, mnohých zároveň inš-
piruje. Je to jeden z projektov, ktoré-
mu verím, lebo má obrovský zmysel
pre mladých a talentovaných. Som

nesmierne rada, že som osobne sú-
časťou niečoho takého výnimočné-
ho,“ vyznáva sa bankárka, ktorej
príbeh môže byť pre mnohých
mladých ľudí naozaj inšpiratívny.
Už počas štúdia na vysokej škole sa
stala matkou, ale dokázala nielen
vychovať úspešného syna,ale aj vy-
soko vystúpiť na kariérnom rebríč-
ku. Postupne prechádzala rôznymi
pozíciami v spoločnosti J&T a ako
tridsaťšesťročná sa v roku 2005 sta-
la riaditeľkou banky. Je tak jednou
z mála žien na Slovensku, ktoré
v takom mladom veku dosiahli ta-
ký veľký profesionálny úspech.

PLAVÁČEK - nadačný fond Deany a Juraja Jakubiskových,
spoločnosti Jakubisko Film a LECA production v spolupráci so Slovenským 
národným divadlom, Rozhlasom a televíziou Slovenska a Českou televíziou

Vás srdečne pozývajú na
2. ROČNÍK BENEFIČNÉHO GALAVEČERA

VIETOR DO PLACHIET
1. apríl 2012 od 20:05 hod.
Historická budova Slovenského národného divadla
Priamy prenos bude vysielaný
od 20:05 na Jednotke STV a ČT1.

Podujatie sa koná pod záštitou 
prezidenta SR J.E. Ivana Gašparoviča a starostky 
Bratislava - Staré mesto Tatiany Rosovej.

Podporte nás zaslaním prázdnej SMS na číslo 880
v sieti všetkých mobilných operátorov.
Cena jednej SMS je 2 eur.

Partneri zbierky:

účinkujú:

HELENA VONDRÁČKOVÁ, MICHAL DAVID,
ROBO GRIGOROV, MÁRIA ČÍROVÁ,

SÓLISTI MUZIKÁLU ÔSMY SVETADIEL, NO NAME, DIABOLSKÉ HUSLE, 
FREDY AYISI & FREDY’S DANCE GROUP,  ROMAN VOLÁK, 

MÁJA VELŠICOVÁ - DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SRo, BALET SND, FELIX SLOVÁČEK, 
PATRIK ŽIGA, RICHARD RIKKON, LERA, LAĎA KERNDL

V OPERNOM DEFILÉ: OTOKAR KLEIN, ADRIANA KOHÚTKOVÁ, ALENA MIRO,
MIROSLAV BARTOŠ A PETER DVORSKÝ 
DEANA JAKUBISKOVÁ & JURAJ JAKUBISKO

v roli anjelov galavečer uvádzajú:
NAĎA KONVALINKOVÁ, DANICA JURČOVÁ A BEÁTA GRENECHE

MAĽUJÚ, SPIEVAJÚ, TANCUJÚ A HRAJÚ 
TALENTOVANÉ DETI Z DETSKÝCH DOMOVOV A SOCIÁLNE SLABÝCH RODÍN 

ZO SLOVENSKA A ČIECH

Predaj  vstupeniek na slávnostný bene�čný galavečer v  pokladniciach SND, 
info na tel.  č ísle  02/204 72 299 alebo 02/  204 94 290

organizátori večera v spolupráci hlavní mediálni partneri reklamní partneri mediálni partneri

CLOUD/TECH

šarmantná
dodávatelia

Pomáha a inšpiruje

Pohybuje sa v prostredí biznisu
a veľkých peňazí, ale nezabúda na
tých, ktorým peniaze občas chýba-
jú. Sú jej blízke projekty,ktoré pod-
porujú vzdelávanie mladých ľudí
a rozvoj talentov nielen v oblasti
ekonómie. Má slabosť predovšet-
kým pre deti, pretože tie si nevedia
pomôcť samy.
Keď sme sa jej vlani ako kandidát-
ky na titul Slovenka roka pýtali na

sen do budúcnosti,odpovedala: „Ak
niekedy príde čas, keď sa už nebu-
dem venovať iba bankovníctvu,rada
by som svoje profesionálne i osobné
zázemie využila v prospech charita-
tívnej činnosti.Nie však pre publicitu,
len z osobného záujmu.“
Ako vidieť, Plaváček zapadá do
snov tejto úspešnej ženy.

ĽUDMILA GRODOVSKÁ
Foto: archív M. C.
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Na módnej prehliadke, ktorá bude súčasťou
charitatívneho galavečera Vietor do plachiet v Slovenskom
národnom divadle, predvedie model od návrhárky
Janky Pištejovej riaditeľka J&T Banky Ing. MONIKA
CÉREOVÁ, minuloročná víťazka ankety Slovenka roka.


