Môj príbeh s CA KAMI
V roku 2013 som bol ako predseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) poverený
zorganizovaním Česko-Slovenskej psychoterapeutickej konferencie, ktorá sa uskutočňuje každé dva
roky striedavo v Českej republike a na Slovensku. U nás je tradičným miestom stretávania
psychoterapeutov od Ašu po našu východnú hranicu mestečko s bohatou kúpeľnou tradíciou Trenčianske Teplice.
Konferencia sa dá organizovať dvomi spôsobmi: s vlastnými silami a prostriedkami alebo v spolupráci
s profesionálnou agentúrou. V prvom prípade hrozí napriek entuziazmu organizátorov punc
amaterizmu, v druhom výborný výsledok, ale aj možný finančný kolaps spoločnosti, o to trpkejší, ak
ide o prvú spoluprácu a partneri sa nepoznajú. Z psychiatrických konferencií som vedel, že na Spiši
existuje nejaká cestovka či agentúra, ktorá sa špecializuje na okruh zákazníkov – lekárov a z vlastnej
skúsenosti som vedel, že „jej“ konferencie sú tradične dobré, ale keďže som nebol osobne
zainteresovaný do ich organizovania, netušil som, kto sú tí živí, skutoční ľudia, ktorí za agentúrou
stoja a ani to, ako sa s nimi spolupracuje.
Tak sme s výborom SPS vsadili na tú spišiacku agentúru a dohodli si prvé stretnutie. Bolo asi rok
pred termínom konferencie v mojej pracovni v Pinelovej nemocnici v Pezinku. Prišla naň jej šéfka
Štefánia Kamenická. Energická žena s rýchlou dikciou a jemne potláčaným temperamentom, zároveň
distingvovaná a s kultivovaným vystupovaním. Z jej poznámok a otázok bolo hneď zrejmé, že naozaj
rozumie svojej práci a že dokonca mieni brať do úvahy finančné možnosti spoločnosti a tomu
prispôsobiť podobu podujatia. Pamätám si, že po skončení rokovania som si povedal – prvý dojem
vcelku dobrý, uvidíme, čo bude ďalej.
Ďalšie stretnutie sme mali už v Trenčianskych Tepliciach. Musím povedať, že som bol užasnutý
(chcem sa vyhnúť slovu fascinovaný), ako pani Kamenická pracuje. S absolútnym prehľadom, rýchlo,
konštruktívne, efektívne, priam sa vyžívala v postulovaní rôznych variant, a keď som sa trochu
„odborne“ pozrel na jej myslenie, pomyslel som si, že táto žena má nielen zužitkované bohaté
skúsenosti, ale tvorivo spracováva nové podnety a informácie a má dar „vidieť za roh“. Už som tušil,
že som natrafil na človeka s blízkou krvnou skupinou – zodpovedná v práci, ochotná, obetavá,
s obrovským entuziazmom a spoľahlivosťou. Zo srdca mi padol kameň – vedel som, že konferencia je
v dobrých rukách a ja musím zohnať peniažky, aby sme boli s výsledkom spokojní. Stalo sa,
konferencia mala vynikajúcu úroveň, spoločenský program bol nezabudnuteľný a odvtedy sú Martin
Babjak a Daniel Buranovský aj mojimi kamarátmi.
Z čoho mám najväčšiu radosť? Že CA KAMI je výborný tím ľudí, ktorý do bodky urobí to, čo sľúbi
a ešte niečo navyše. Že prvá dáma agentúry Štefánia Kamenická je absolútny profík s plnou
zodpovednosťou, ktorý vám povie „nie“ iba vtedy, keď si idete sami ublížiť. Že Štefánia Kamenická sa
rýchlo zmenila na Štefku, ktorú si vážim a mám rád, lebo je úprimná, otvorená a čestná. A nielen to:
má krásny zmysel pre humor, aj situačný, a vie si robiť zo seba srandu. Pritom vie, že život ako taký
až taká sranda nie je. Neobťažuje však tým druhých. A to dokážu ušľachtilí, veľkorysí ľudia. Moja
Štefka k nim patrí.
Čo na záver? Asi iba toľko, že štyri roky predsedovania psychoterapeutickej spoločnosti mi priniesli
okrem starostí s akreditáciou psychoterapie jednu veľkú radosť: stretnutie s agentúrou CA KAMI
a osobitne so Štefkou Kamenickou. Je to príbeh o tom, ako sa dá spoľahnúť na profesionalitu

a serióznosť, keď sa im zveríte. Ale príbeh aj o tom, ako sa z profesionálneho vzťahu môže stať
kamarátsky a blízky a jedno nekazí druhé. Radosť je poznanie, že to môže aj takto fungovať.
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