
PODOLOG NOVA 2
Vhodný pre pedikúru, manikúru pre malé lekárske zákroky 
a v protetike. Pokrokový prístroj, s klasifikáciou EÚ - ako 
zdravotnícke zariadenie.

chorý necht...Na začiatku bol 

Rozhovor s Denisou Antalovou majiteľkou salónu DENI PED v Štúrove.

Actuelle: Ako ste sa dostali k pedikúre, kto alebo čo vás inšpirovalo?
Denisa: Asi pred ôsmimi rokmi som navštívila jeden pedikérsky salón s problémovým 
nechtom. Musím priznať, že to bolo po prvýkrát v živote, čo som využila pedikérske služby. 
Šlo o mokrú formu ošetrenia a pedikérka sa mi otvorene priznala, že s onychomykotickým 
nechtom (plesňové ochorenie nechtov), bohužiaľ, nevie nič spraviť a patrí to do kompe-
tencie kožného lekára, ktorý odoberie vzorku z nechtovej platničky a pošle na kultiváciu, 
následne nasadí liečbu a takýmto spôsobom sa necht prelieči. Už dávnejšie som však v jed-
nom časopise čítala, že sa dá takáto forma plesňového ochorenia postupne riešiť aj v pedi-
kúrach, ktoré sa zaoberajú suchou prístrojovou metódou. A vtedy vo mne skrsla myšlienka, 
že si pozháňam materiály a informácie o tejto medicínskej metóde ošetrenia.

Actuelle: Zvolili ste formu pracovať pre iných, alebo ste stavili na vlastné podnikanie?
Denisa: Ako to už býva, s nápadom prišla myšlienka a od myšlienky plány na jej realizáciu. 
Mala som stále zamestnanie, ale viete ako to chodí - nie ste pánom svojho času, najmä ak 
máte dve malé deti, ktoré vás potrebujú viac ako zamestnávateľ. Začala som sa pohrávať 
s myšlienkou, že začnem podnikať v medicínskej pedikúre. A keďže táto forma ošetrovania 
nebola ešte veľmi rozšírená, rozhodla som sa veľmi rýchlo. 

Actuelle: Ako dlho už pracujete v tejto oblasti?
Denisa: Tak je to pomaly ôsmy rok a zatiaľ neľutujem, aj keď začiatky v akomkoľvek podni-
kaní nie sú ľahké. Z predchádzajúcich skúseností so zamestnávateľom som v jednom mala 
jasno - chcem byť sama sebe paňou. Je síce pravda, že podnikať je určitý pocit slobody 
a neviazanosti, ale na druhej strane obrovský pocit zodpovednosti a trpezlivosti. 

Actuelle: Kde vás môžeme nájsť, ak by sme chceli využiť vaše služby?
Denisa: Dnes mám svoj vlastný salón pod názvom DENI PED, ktorý môžete nájsť v peknom 
turistickom mestečku Štúrovo na Hlavnej ulici č. 59, v novej modernej budove s príjemným 
prostredím.

Actuelle: Máte pocit, že ste sa v tomto odbore našla, napĺňa vás a ste úspešná?
Denisa: Tým, že som začala podnikať v pedikúre, som len získala - nielen vedomosti, ale 
aj dobrú prácu a, samozrejme, aj spokojnú klientelu. Moja práca ma jednoznačne napĺňa 
a určite je ešte veľa vecí, ktoré by som v pedikúre chcela dosiahnuť. 

Actuelle:S ktorou firmou najčastejšie alebo výhradne spolupracujete, ako dlho a prečo?
Denisa: Už v začiatkoch podnikania som si bola vedomá dôležitosti výberu prístrojov. 
Rozhodla som sa pre firmu CONETA, ktorá bola takmer vo všetkých smeroch najlepšia – 
v obstarávacej cene, záruke, servise, prevádzkových nákladoch - a neľutujem. Po skončení 
životnosti uvažujem o kúpe ďalšieho, novšieho modelu tej istej značky. Uvedomujem si, 
že iba kvalitou v každom smere zvládnem aj tie najproblémovejšie prípady klientov. Som 
rada, že sa môžem spoľahnúť na tradíciu a kvalitu Conety. Vážim si prístup Ing. Petra Nemca, 
špičkového odborníka vo svojom odbore, ktorý svojím prístupom, skúsenosťami a radami 
dokáže pomôcť začínajúcim pedikérkam, nehovoriac o ústretovosti v prípade akýchkoľvek 
problémov s prístrojom, alebo ak treba poradiť ohľadne vybavenia salónu, dezinfekčného 
plánu, použitia fréz na daný problém a pod. Začínajúce pedikérky možno odradí ich mierne 
vyššia cena, treba si však uvedomiť, že len s kvalitným prístrojom a príslušenstvom je možné 
docieliť výborný výsledok a spokojnosť našich klientov. 

Actuelle: Aký je rozdiel medzi klientom – ženou a klientom – mužom? Aké služby ktorá 
skupina preferuje?
Denisa: Služby v pestovaní tela už nie sú tabu ani pre pánov. Verili by ste, že môj najstarší 
klient má 81 rokov a najmladší 8? Ženy majú častejšie problém s hyperkeratóznymi praskli-
nami na chodidlách, u mužov sa častejšie stretávam s onychomykotickými ochoreniami 
nechtov (plesňou napadnuté nechty), ale bežne aj s kurími okami, bradavicami, u tínedže-
rov so zarastenými nechtami. Väčšiu pozornosť treba venovať diabetikom, hlavne tým, ktorí 
majú na chodidlách neuropatické vredy. V tomto prípade je suchá forma pedikúry ako jedi-
ná prípustná. Muži preferujú popri ošetrení aj masáž chodidiel, ženy parafínové zábaly, ale 
taktiež masáž, lakovanie, zdobenie a teraz v lete gélové nechty na nohách. 

PRÍSTROJE NA PEDIKÚRU A MANIKÚRU

Špeciálne funkcie:
- elektronická regulácia a ukazovateľ počtu a smeru otáčok a sacieho 

výkonu
- tri vstavanej pamäte pre uloženie nastavení počtu a smeru otáčok 

a úrovne odsávania
-  automatické stráženie blokácia frézy v prípade preťaženia
- váha ergonomického, ručného adaptéra 140 g, Ø 26,3 mm, dĺžka 

171 mm
- špeciálne uloženie pre zníženie vibrácií
- mikromotor bez uhlíkov, 40.000 ot. / min 
-  novinka - inovovaná, výrazně odlehčená hadice odsávání s vyšším 

odsávacím výkonem
- rozmery: š - 251 xh 228 mm, váha 2,8 kg, napätie 230 V
Motor sacieho ventilátora je bez uhlíkov. S ventilátorom novej konštrukcie 
zaručuje vysoký výkon a odsávanie aj pri nižších otáčkach. Tichý chod 
neruší okolité prístroje.

PODOLOG ECO 2
Nový, zmodernizovaný typ prístroja Podolog eco - vhodný 
pre použitie v oblasti pedikúry a manikúry.

Špeciálne funkcie:
- elektronická regulácia a ukazovateľ počtu a smeru otáčok a sacieho 

výkonu
- tri vstavanej pamäte pre uloženie nastavení počtu a smeru otáčok 

a úrovne odsávania
- automatické stráženie blokácia frézy v prípade preťaženia
- ergonomický tvar plastového krytu ručného adaptéra, váha ca 100 g
- hliníkové zakončenie ručného adaptéra, pre optimálne prúdenie 

odsávaného prachu
- špeciálny hlukový tlmič odsávanie
- max otáčky: 30000 ot. / min
- rozmery: š - 255 xh 228 mm, v-135 váha 3,9 kg, napätie 230 V

Navštivte náš velkoobchodní e-shop: www.coneta.cz, www.coneta.eu 

CONETA s.r.o., T. Bati, areál Toma, a.s, bud. 45a, 765 02 Otrokovice
tel. 00420 577 663 668, 00420 603 889 416, fax: 00420577 663 691, 

e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz, www.coneta.eu

Už ste vstúpili do klubu

partner ?

Actuelle: Aká je odozva a spokojnosť vašich klientov? 
Denisa: Snažím sa svoju prácu vykonávať svedomito a dôkladne, 
práve preto mám za tie roky vybudovaný okruh spokojných klientov, 
ktorí na základe preferencií odporučia svojich známych do môjho sa-
lónu. Ako sa hovorí, najlepšia reklama je chodiaca reklama a s tým 
môžem len súhlasiť! 

Actuelle: Súčasťou tejto profesie je aj nutnosť sebaprezentácie. Naj-
častejšie na výstavách a súťažiach. Aké máte skúsenosti?
Denisa: Súhlasím, súčasťou tejto profesie je aj nutnosť sebapre-
zentácie, každoročne sa preto zúčastňujem výstav, ktoré sa konajú 
v Trenčíne, Bratislave alebo v Prahe. Na výstavách si vymením svoje 
skúsenosti s kolegyňami pedikérkami, zoznámim sa s novými kozme-
tickými novinkami na nohy, získam kopec nových cenných informá-
cií a dozviem sa o pripravovaných školeniach a prednáškach, ktoré 
môžu zvýšiť kvalitu mojich služieb. Netreba sa báť zmerať si svoje sily 
a schopnosti aj v súťažiach, ja som sa tento rok po prvýkrát zúčastnila 
podiatrickej súťaže v Trenčíne, kde som získala pekné 6. miesto. Súťaž 
mi dala veľa, počas súťaže firma CONETA premietala zábery o prob-
lematických nohách, Ing. Nemec a MUDr. Hostýn ich komentovali 
a odovzdávali cenné informácie o spôsobe a postupe ošetrovania 
problematických a chorých nôh.

Actuelle: Čo vaša rodina? Ako vníma vaše sebauplatnenie? Dokážete 
zosúladiť pracovné a rodinné povinnosti a ako sa k nim stavajú vaši 
najbližší?
Denisa: Samozrejme, ak chceme niečo dosiahnuť bez podpory a po-
moci najbližších, v mojom prípade rodiny, to nejde. Každý začiatok je 
ťažký, kým si vybudujete okruh klientov, musíte sa pre nich aj obeto-
vať a pracovať aj do večera. Našťastie moje neskoré príchody z práce 
nemali negatívny ohlas, naopak, podpora rodiny a ich pochopenie 
ma posunuli tam, kde som dnes.

Actuelle: Čo plánujete v tomto svojom podnikaní do budúcnosti?
Denisa: Tak ako každý človek, aj ja mám svoje sny a ako sa hovo-
rí, s jedlom rastie chuť. Aj moja chuť pracovať a dosiahnuť ešte viac 
v pedikúre je mojím snom.

Actuelle: A na záver - využívate vy sama pedikérske služby? Veď vie-
te, čo sa hovorí – že kováčova kobyla chodí bosá...
Denisa: Dosť často sa ma moji klienti pýtajú, či taktiež využívam pe-
dikérske služby. S radosťou sa priznávam, že - ÁNO. Mám dobrú pe-
dikérku, ku ktorej sa vždy teším, lebo si užívam ten blahodarný pocit 
počas ošetrenia, odbornosť a relax. Takto viem sama precítiť ten dob-
rý pocit, ktorý majú moji klienti z dobre ošetrených nôh a spokojnosť, 
keď s dobrým pocitom odchádzajú zo salónu. Verte mi, ak sa vám 
klienti pravidelne vracajú, tam začína váš začiatok...

Actuelle: Ďakujeme za rozhovor.
Denisa: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých čitateľov Actuelle.
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