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Finále Top Model Casting 2009 
 
 
Klaudia Klobušovská (18) z Prešova sa teší z výhry  
 
Medzinárodne obsadená porota českým módnym návrhárom Josefom Klírom, 
nemeckou herečkou Claudiou Ciesla a slovenským spevákom Robom Opatovským / 
Večer s módnymi prehliadkami Josefa Klíra a Viktorie Vittori. 
 
 
BRATISLAVA – Klaudia Klobušovská z Prešova sa stala víťazkou model 

castingu. 18 – ročná študentka ekonómie bola vybratá z 12 finalistiek. 

„Vôbec som s víťazstvom nepočítala“, hovorila prekvapene Klaudia 

Klobušovská. Tešila sa z výhry 6.000 Euro a manažérskej zmluvy od TOP 

MANAGEMENT HOLDING EU (TMHEU), a.s. (Bratislava).  

Medzinárodne obsadená porota českým módnym návrhárom Josefom 

Klírom, nemeckou herečkou Claudiou Ciesla a slovenským spevákom 

Robom Opatovským, 2. Vice-Miss Českej Republiky 2007 Veroniky 

Chmelířovej, High-Definition-Production-GmbH konaľom René Michaelom 

(D) ako aj predsedom predstavenstva TMHEU Michalom Matějom (CZ) a 

členkou predstavenstva TMHEU Sandrou Molnárovou (SK) prísne 

hodnotila nastávajúce modelky. Vyše 150 mladých žien sa uchádzalo v 

predkolách v Bratislave a v Košiciach.  

 

Alexandra Sisáková (21) z Vranova nad Topľou sa umiestnila na druhom 

mieste. Teší z finančnej výhry v hodnote 4.000 Euro. Dorota Sámelová 

(17) z Banskej Bystrice obsadila tretie miesto a dostala šek v hodnote 

2.000 Euro. Všetky dievčatá od prvého do šiesteho miesta vyhrali 15 

dňovú dovolenku v luxusnej vile v Dubrovniku.  

„Vybrali sme dôstojnú kandidátku s veľkým potenciálom“, hovorí hľadač 

talentov a predseda prestavenstva TMHEU Michal Matěj. Dievčatá 



preukázali počas štvortýždňového model castingu veľký záujem o kariéru 

modelky. 

Gala večer v hoteli Falkensteiner moderovala Veronika Paulovičová. 

Zlatým klincom večera bola módna prehliadka českého módneho 

dizajnéra Josefa Klíra (37). Absolvent priemyselnej školy textilnej v Liberci 

je zástancom filozofie, ktorá nie je bežná v módnom biznise. Jeho modely 

kladú dôraz na úzky driek, oblé boky a plný dekolt. Klír miluje čipky, 

perličky a výšivky. Pôsobivá bola prehliadka mladej slovenskej dizajnérky 

Viktorie Vittori (22).  

O TOP MANAGEMENT HOLDING EU, a.s. 
 

TOP MANAGEMENT HOLDING EU, a.s. (Bratislava) ako holdingová 

organizácia zastrešuje doterajšie aktivity na európskom trhu v oblasti 

zviditeľňovania umelcov, športovcov, módnych dizajnérov, ako aj 

obchodovanie s umeleckými dielami. Dcérska spoločnosť TOP 

MANAGEMENT ARTTRADING s. r. o. (Bratislava) sa sústreďuje na nákup 

a predaj diel klasickej moderny. Ďalšia dcérska spoločnosť bude zastup 

ovať mladé talenty z oblasti umenia, športu a módy v otázkach 

manažmentu a marketingu. Ostatné dcérske spoločnosti sú plánované 

v oblastiach nehnuteľností, právneho poradenstva a charity. 

 
Foto: TMHEU-Predseda predstavenstva Michal Matej, Dorota Sámelová (17) z 
Banskej Bystrice, Klaudia Klobušovská z Prešova a Alexandra Sisáková (21) z 
Vranova nad Topľou  
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